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 اإلھداء
 إلـــــى َمـــــْن اختطفـــــتهْم یـــــُد المنـــــوِن ففـــــارقوا عینـــــيَّ ولكـــــْن لـــــم �فـــــارقوا قلبـــــي

 ..... ًا و�حساناً برّ ... أبي وأمي 

التــــــــي شــــــــار�تني األلــــــــم  أم غــــــــدیر الغال�ــــــــة  زوجتــــــــي رف�قــــــــة در�ــــــــي إلــــــــى

 ......حّ�ًا و�خالصًا   إل�ك... واألمل والمسرات 

 ة غدیر .....ابنتي العز�ز إلى 

 وأخواتي محّ�ًة واعتزازًا ...... خوتيإِ لى إ

 ودعا لي �التوفیق .....أحبني َمْن  إلى أصدقائي ، و�لِّ 

 ُأهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع .

 

 ال�احث                                                

 
 
 

 ب                                                                     



 الصفحة  الموضوع 
 أ اآلیة الكریمة 

 ب االھداء
 ي-ج ثبت المحتویات 

 ٣ -١ المقدمة 
التمھید  : حیاة ابن الحاجب وحیاة كل من الشارحین : ابن فالح الیمني 

ین االستراباذي:  ورضي الّدِ
١٣-٤ 

 ٤ أوًال : ابن الحاجب

 ٤ اسمه ونس�ه ولق�ه

 ٤ مولده ونشأته 

 ٤ أخالقه ومكانته العلم�ة

 ٦-٥ اساتذته

 ٧-٦      تالمیذه 

 ٨-٧      مؤلفاتھ 

 ٨ وفاته 

 ٨ ثان�ًا / ابن فالح ال�مني 

 ٨ اسمه ونس�ه و�نیته

 ٨ لق�ه ووصفه

 ٩ مولده ونشأته

 ٩ تالمیذه    

 ٩ مذه�ه النحوي 

 ٩ مؤلفاته 

 ١٠ وفاته

ین اإلسترا�اذي:  ١٠ ثالثًا / رضي الدِّ

 ١٠ اسمه ونس�ه ولق�ه

 ١١ اساتذته وتالمیذه 

 ج                                                                     



 ١١ النحوي مذه�ه 

 ١٢ مؤلفاته

 ١٣-١٢ وفاته

ومنهج في شرحه على الكاف�ة ابن فالح ال�مني  منهج/  الفصل االول
  ومصادرهما في شرحه على الكاف�ة رضي الدین االسترا�اذي 

٣٣-١٤ 

 التعر�ف �الكتابین من حیث المنهج واالسلوب/  الم�حث االول
١٥ 

 ١٥ أوًال : شرح الكاف�ة في النَّحو

 ١٨-١٥ َمْنَهُج ابِن فالِح وأْسُلو�ه في الشرح

 ثان�ا : شرح الرضي على الكاف�ة 
١٨ 

 ٢٢-١٨ منهج الرضي واسلو�ه في الشرح

 مادة الكتابین وق�متهما/  الم�حث الثاني
٢٧-٢٣ 

 ٢٥-٢٣ أوًال/ شرح الكاف�ة في النحو

 ٢٧-٢٥ ثان�ًا / شرح الرضي على الكاف�ة

 الكتابین مصادر/  الم�حث الثالث
٣٣-٢٨ 

 ٣٠-٢٨ مصادر ابن فالح في شرحه

 ٣٣-٣١ مصادر الرضي في شرحهِ 

تطــــــور الــــــدرس النحــــــوي بــــــین ابــــــن /  الفصــــــل الثــــــاني
ین االسترا�اذي  فالح ال�مني ورضّي الدِّ

٩٣-٣٤ 

 ٣٥ المصطلحات النحو�ة بین الشارحین/  الم�حث األول

 ٣٦-٣٥ توطئة

 ٣٩-٣٦ أوًال : المصطلحات ال�صر�ة التي اشترك بها الشارحان  

 ٣٦ ضمیر الشأن – ١

 ٣٦ اسم الفاعل -٢

 د                                                                     



 ٣٦ الحال  -٣

 ٣٧ المصطلحات ال�صر�ة التي انفرد بذ�رها ابن فالح ال�مني

 ٣٧ )الشر�ة ( عطف النسق -١

 ٣٧ ال الناف�ة للجنس   -٢

 ٣٨ الّرضيالمصطلحات ال�صر�ة التي انفرد بذ�رها 

 ٣٨ حروف المعاني-١

 ٣٨ الجمع االقصى-٢

 ٣٨ الرفعة ( الضمة )-٣

 ٣٩ واو الجمع�ة-٤

 ٣٩ المستجن-٥

 ٤٠-٣٩ ثان�ًا : المصطلحات الكوف�ة التي اشترك بها الشارحان

 ٣٩ عطف النسق-١

 ٣٩ العماد-٢

 ٤٠ النعت-٣

 ٤١-٤٠ المصطلحات الكوف�ة التي انفرد بذ�رها ابن فالح ال�مني

 ٤٠ المحل -١

 ٤٠ الترجمة-٢

 ٤١ التفسیر-٣

 ٤٤-٤١ المصطلحات الكوف�ة التي انفرد بذ�رها الرضي

 ٤١ نون العماد-١

 ٤٢ (إْن) العازلة-٢

 ٤٢ ال التبرئة-٣

 ٤٣ الم القسم-٤

 ٤٣ الفعل الواقع-٥

 ٤٤-٤٣ الفعل الذي لم ُ�سمَّ فاعله -٦

 ه                                                                     



شــــــــــرحیهما :  األصــــــــــول النحو�ــــــــــة فــــــــــي/  الم�حــــــــــث الثــــــــــاني

 السماع والق�اس واإلجماع

٨٤-٤٦ 

 ٤٦ أوًال / السماع

 ٤٦   : لغة السماع

 ٤٦ اصطالحاً  السماع 

 ٤٧-٤٦ أهم�ة السماع

 ٤٨ ن�ةآ: القران الكر�م والقراءات القر  أوالً 

 ٤٩-٤٨ القرآن الكر�م –١

 ٤٩ الشواهد القرآن�ة التي اشترك في ذ�رها الشارحان :-أ

 ٥٠ القرآن�ة التي ذ�رها ابن فالح :الشواهد  -ب 

 ٥١ الشواهد القرآن�ة التي ذ�رها الرَّضي : -ج 

 ٥٢ تكر�ر الشاهد القرآني عند الشارحین : –د 

 ٥٧-٥٣ القراءات القرآن�ة : -٢

 ٥٣ لغة ً  القراءات

ً  القراءات  ٥٣ اصطالحا

 ٥٨ :وأقوال الصحا�ة وآثار أهل البیت  األحادیث الشر�فةثان�ًا /

 ٥٨  الشر�فة األحادیث -١

 ٥٩ في عود الضمیر  - أ

 ٥٩ حذف الصفة -ب

 ٥٩ جواز حذف (كان) الناقصة مع اسمها  -ج

 ٦٠ مجيء (بید) لالستثناء -د

 ٦٣-٦٠  : الصحا�ة وأقوال البیت أهل آثار -٢

 ٦١-٦٠ البیت أهل آثار - أ

 ٦٣-٦١ أقوال الصحا�ة : -ب

 ٧٥-٦٤ :وأمثالهمالعرب أقوال  /ثالثًا   

 و                                                                     



 ٦٨-٦٤ الشعر –أ 

 ٦٦ الشواهد الشعر�ة التي اشترك الشارحان في ذ�رها

 ٦٧      ابن فالح التي انفرد بذ�رهاالشواهد الشعر�ة 

 

 ضيالر التي انفرد بذ�رها الشواهد الشعر�ة 
٦٨ 

 ٦٩ النثر -ب

 ٦٩ األمثال-١

 ٦٩ المثل لغة 
 ً  ٧٠        المثل اصطالحا

 ٧١ الفصحاءأقوال العرب  -٢

 ٧٢        لغات الق�ائل –٣

 ٧٥ ثان�ًا/ الق�اس :

 ٧٥ الق�اس لغة

 ً  ٧٥ القیاس اصطالحا

 ٧٧       االعتماد على الق�اس واالستدالل عل�ه �االستقراء:-١

 ٧٨        ما جاء على الشذوذ وال �قاس عل�ه -٢

 ٧٩ تقد�م الق�اس على السماع النادر -٣

 ٨٠       على السماع وخالف الق�اس ماجاء -٤

  ٨٠        رفض الق�اس إذا لم �ستند إلى مسموع-٥

 ٨١ جماعثالثا/ اإل

 ٨١ جماع لغة اإل
ً اإل  جماع اصطالحا
 

٨١ 

 ٩٣-٨٥ مسائل الخالف النحوي الواردة في شرحیهماالم�حث الثالث/

 ٨٥ الخالف لغة

 ٨٥ الخالف اصطالحاً 

 ز                                                                     



 ٨٧ القول في جواز إضافة االسم إلى اسم یوافقه في المعنى  -١

 ٨٨ ناصب المصدر من غیر لفظ فعلھ -۲

 ٨٩        القول في تقد�م الحال على الفعل العامل فیها -٣

 ٩٠        القول في عامل النصب في المفعول معه-٤

 ٩٣-٩٢ العامل في البدل-٥

  النحو�ین مذاهب من موقفهما /  الفصل الثالث
 ) واالختالف االتفاق حیث من(

۹٤-۱٤۸ 

 ۹٥ ن واختلفامااتفق فیھ الشارحا /المبحث األول
 ۱۰۹-۹٥ أوالً / إتفاق الشارحین :

 ۹٥ ترخ�م المضاف –١

 ۹٦ حذف حرف النداء من اسم اإلشارة-٢

 ۹۷ القول في  ند�ة النكرة-٣

 ۹۸ الكلم اسم جنس أو جمع تكسیر -٤

 ۹۸ اشتقاق الحال     -٥

 ۹۹ إعراب (فارسًا) في قولهم (� درُُّه فارسًا) -٦

 
 العطف على ضمیر الرفع المتصل �التأكید ودونه في اخت�ار الكالم   –٧

۹۹ 

 ۱۰۰ تعر�ف المفعول له -٨

 ۱۰۱ النعت �المصدر -٩

 ۱۰۲-۱۰۱ تقد�م الفاعل على عامله -١٠
 ۱۰۳ الفاعل مع وجود المفعول بھ إقامة الجار والمجرور مقام -۱۱
 ۱۰٤ مجيء أحوال مختلفة لشيء واحد -١٢

 ۱۰٥ المنادى المفرد المعرفة معرب أو مبني -١٣

 ۱۰٦ حذف ( �ان ) �عد ( أن ) معوضًا منها ( ما ) -١٤

 ۱۰٦ �عد (إْن)بـ(ل�س) (ما) المشبهة  لإلغاء عم -١٥

 ۱۰۷ المضاف إلى �اء المتكلم-١٦

 ح                                                                     



 ۱۰۷ عالمات التثنیة والجمع  -١٧
 ۱۱۷-۱۰۹ ثانیاً / اختالف الشارحین

 ۱۰۹ القول في (حاشا):-١

 ۱۱۰ إعمال (ما) المشبهة بـ(ل�س):-٢

 ۱۱۱ أصل (اللهم):-٣

 ۱۱۲ تو�ید النكرة تو�یدًا معنو�اً -٤

 ۱۱۳ حر�ة تا�ع المنادى المفرد المنسوق المحلى بـ(ال):-٥

 ۱۱٤ المستثنى منهتقد�م المستثنى على -٦

 ۱۱٥ تعیین المضاف إل�ه المحذوف-٧

 ۱۱٦ دخول الم االستغاثة على المنادى-٨

 ۱۳٦-۱۱۸ الشارحین في االستشهاد  امنهج/  الم�حث الثاني

 ۱۱۸ المنهج لغة ً 

 ۱۱۸ المنهج اصطالحاً 

 ۱۲۲-۱۱۹ أوًال / القرآن الكر�م

 ۱۲٥-۱۲۲ ثان�ًا / القراءات القرآن�ة

 ۱۲۹-۱۲٥ ثالثًا/ الحدیث النبوي الشر�ف 

 ۱۳۱-۱۲۹ را�عًا / أقوال اإلمام علي (عل�ه السالم):

 ۱۳٦-۱۳۱ خامسًا / الشعر

موافقة الشارحین لمذهب ابن الحاجب واعتراضاتهما  / الم�حث الثالث
 عل�ه

۱۳۷- 

 ۱٤۱-۱۳۷ أوالً / موافقات الشارحین لمذھب ابن الحاجب :
 ۱۳۹-۱۳۷ فالح  البن الحاجبموافقات ابن  -أ

 ۱٤۱--۱۳۹ موافقات الرضي البن الحاجب-ب
 ۱٤۸-۱٤۲ ثانیاً /اعتراضات الشارحین على ابن الحاجب 

 ۱٤٥-۱٤۲ اعتراضات ابن فالح على ابن الحاجب -أ

 ۱٤۸-۱٤٥ اعتراضات الرضّي على ابن الحاجب-ب

 ط                                                                     



 ۱٥۰-۱٤۹ الخاتمة ونتائج ال�حث 

 ۱٦۸-۱٥۱ عثبت المصادر والمراج

 A-B ة�اللغة االنكلیز�ال�حث ملخص 
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 المناقشة قرار لجنة 

طعلن���ا عل���ى الرس���الة الموس���ومة ش���ة  الم���وقعین أدن���اه ؛ نش���ھد أنن���ا أنح���ن أعض���اء لجن���ة المناق
هـــــ) ٦٨٦را�اذي (تســــتَ رضــــيِّ األالهـــــ) و ٦٨٠بــــین ابــــن فــــالح ال�منــــي (تالــــدرس النحــــوي (

ــــى �اف�ــــة ابــــن الحاجــــب الت����ي أع����ّدھا الطال����ب ( مح����ي دمحم جعف����ر ) ،  ) فــــي شــــرحیهما عل
ج���دیرة ب���القبول لنی���ل ش���ھادة الماجس���تیر ف���ي اللغ���ة  اوناقش���ناه  فیم���ا ل���ھ عالق���ة بھ���ا ، فوج���دناھ

 ).   العربیة / لغة بتقدیر (                  

 

 اإلمضاء:                                           اإلمضاء:        

 أ.م.د. دمحم مزعل خالطياالسم :                   محمود حمود عراك أ. م.د.االسم :   

 اعضوً                                                عضًوا    

 ٢٠١٧/   /    التار�خ :                                ٢٠١٧/   /   التار�خ :  

 إلمضاء:       اإلمضاء:                                           ا

 سعدون أحمد علي  . د. أاالسم :            أ. د .عبد الخالق زغیر عدل االسم :   

 رئ�س اللجنة                                       ا ومشرًفاعضوً  

 ٢٠١٧/   /    التار�خ :                                ٢٠١٧/   /    التار�خ :  

 في قرار لجنة المناقشة . أصادق على ماجاء

 اإلمضاء:                                                            

 أ. م. د. علي حسن الدلفي  :االسم                                                     

 عمید �ل�ة التر��ة                          

 ٢٠١٧/   /   التار�خ :                                     



 
 
ّ
 مةاملقد

م دمحم وعلـــى آلـــه الحمـــد � رّب العـــالمین، والصـــالة والســـالم علـــى خـــاتم األنب�ـــاء والمرســـلین أبـــي القاســـ
 :أّما �عد  ،  نالطیبین الطاهر�

التـي و�عـدُّ النحـو مـن علـوم العر��ـة  �ثیـرة، ومـادة غز�ـرة ، االعر��ة میدان واسع �شمل علوم ةسافإّن در 
، و�عــد �حــث طو�ــل عــن موضــوع نحــوّي، أشــار علــّي األســتاذ حظیــت �اهتمــام العلمــاء قــد�ما وحــدیثا

 ، همــا شــرح ابــن�اف�ــة ابــن الحاجــب  شــروحمــن الــد�تور عبــد الخــالق زغیــر �ــأن أقــوم بدراســة شــرحین 
لــم أجــد دراســة إذ  ، أن اعقــد موازنــة بــین شــرحیهماو را�اذي ، تَ ســفــالح ال�منــي وشــرح رضــّي الــدین األ

بـن الـدرس النحـوي بـین اتتناول شرحیهما على �اف�ة ابن الحاجب ، فجاء عنـوان رسـالتي موسـومًا بــ(
) ابـن الحاجـب هـ) في شرحیهما على �اف�ة٦٨٦را�اذي  (تتَ سْ األ ضيِّ ر الهـ) و ٦٨٠(ت فالح ال�منيّ 

النحو البن الحاجب من المتون المختصرة التي ظهرت في منتصف القرن السا�ع إّن (الكاف�ة ) في  ،
شـروح الكاف�ـة  وأّن اإلحاطـة والمنهج�ـة واالختصـاص ، قـد انمـازت �ة اختصارها الهجري، وهي مع شدّ 

، و�عــدُّ شــرح رضــي بینهــا تســتحق الدراســة والموازنــةمعظــم قضــا�اه  شــمولها ختصاصــها فــي النحــو و ال
ح والب�ـان ، فقـد تنـاول مسـائل النحـو �الشـر را�اذي من أهـم شـروح الكاف�ـة وأكملهـا وأفضـلها  ستَ الدین األ

أو معترضا في هذه المسألة أو تلك ،البن الحاجب أو غیره مـن النحـاة .و�ـذلك  والتصر�ح برأ�ه موافقا
سـائل النحـو علـى م اواسـع اكان ابن فالح ال�مني في شرحه للكاف�ة إْذ  �ان �متلـك عقل�ـة فـّذة واطالعـ

في  الدراسات وال�حوث وآراء من س�قه من العلماء ، وقد �ان ذلك واضحًا في شرحه ،  ولكن �انت ،
الجهود ال�من�ـــة فـــي النحـــو عمومـــًا �ـــ التعر�ـــف قلیلـــة ، �ـــذلك قلـــة العلم�ـــة  شخصـــ�ة ابـــن فـــالح ال�منـــيّ 

ممـا جعـل شـرحیهما رافـدًا  ، الزمن�ـة نفسـهاالحق�ـة ن متعاصـران فـي یالشـارحومن المعلوم أنَّ العر�ي ، 
حر�ـة التـأل�ف ل ًا امتـدادو  وخصائص جدیدة فـي تلـك المرحلـة ،�مزا�ا ساس�ًا من روافد الدرس النحوي أ

 .المختلفة  وجهات النظر في المسائل النحو�ةل اً النحو�ة ، و��ان
قـوم علـى الموازنـة � الـذي  سـتقرائي ت�عتـه فـي هـذه الرسـالة فهـو المـنهج الوصـفي االاأمَّا المـنهج الـذي 

ـــین  وماعرضـــاه مـــن آراء ومســـائل نحو�ـــة ، ،  ا واســـلو�ه مـــنهج �ـــل منهمـــا�ـــإیراد شـــرحي المـــؤلفین  ب
واعتمـد ،  الحاجـب واعتراضـاتهما عل�ـهن واختلفا ، وموافقة الشارحین لمـذهب ابـن اومااتفق ف�ه الشارح

حســن عمــر ، و( شـــرح یوســف  ال�حــث علــى �تــاب ( شــرح الرضـــي علــى الكاف�ــة ) بتحقیــق الـــد�تور
تحقیق ودراسة الد�تور نصـار بـن دمحم بـن حسـین حمیـد الـدین ،  الكاف�ة في النحو ) البن فالح ال�منيّ 
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ومن الجدیر �الذ�ر هنا أنَّ �تاب (شرح الكاف�ة في النحو ) قد وصلنا محققًا  إلى نها�ة �ـاب (المبنـي 
ین غیـر محققـین فالح ، وهي أكثر من جـزأ ح لدى ابنمن االسماء)،فهناك مادة �ثیرة مفقودة من الشر 

،  أّمـــا الّرضـــي فشـــرحه لـــدینا �امـــل األجـــزاء  ، وعل�ـــه فالمقارنـــة بـــین انـــواع الشـــواهد وعـــددها فـــي �ـــال 
الشرحین  ، قد یراه �عضهم غیر دقیق ، ولكن المقارنة بین الشرحین �ما ورد فیها من الشواهد النحو�ة 

اقتضـت خطَّــة ال�حــث �عــد جمــع و  ي االستشــهاد ونــوع الشــاهد، ، �اف�ـة لب�ــان مــنهج �ــل واحــد منهمـا فــ
ـــمه علــى ثالثـــة فصــول ،  تــه أن أقسِّ ثبـــت ف �خاتمـــٍة تضــمَّنت نتـــائج ال�حــث، ةتمهید،ومنته�ــ�ســـ�قها مادَّ

عـن ح�ـاة ابـن �جـاز �إف�ـه تحـدثت فقد �اللغة اإلنجلیز�ة ،  أّما التمهید  ملخصو  �المصادر والمراجع ،
 را�اذي .ستَ الدین األ ورضيّ  الشارحین : ابن فالح ال�منيّ الحاجب وح�اة �ل من 

ابـن فـالح فـي شـرحه علـى الكاف�ـة ومـنهج الرضـّي فـي شـرحه علـى  �عنوان (مـنهج الفصل االولو�ان 
) َضــمَّ ثالثــة م�احــث :األول : التعر�ــف �الكتــابین مــن حیــث المــنهج واالســلوب ، همامصــادر الكاف�ــة و 

 وق�متها ، والثالث : مصادر الكتابین .والثاني : مادة �ل شرح 
ین األ�عنــوان (تطــور الــدرس النحــوي بــین ا الفصــل الثــانيو را�اذي)  ، تَ ْســبــن فــالح ال�منــي ورضــّي الــدِّ

الشـــارحین ، والثـــاني : األصـــول عنـــد  عملةَضـــمَّ ثالثـــة م�احـــث : األول: المصـــطلحات النحو�ـــة المســـت
الق�ــاس واإلجمــاع ، والثالــث : مســائل الخــالف النحــوي فــي شــرحیهما : الســماع و  تعملة النحو�ــة المســ

 الواردة في شرحیهما .
) ، َضــمَّ ثالثــة موقفهمــا مــن مــذاهب النحــو�ین مــن حیــث االتفــاق واإلخــتالف �عنــوان ( الفصــل الثالــثو

ن واختلفا  ، والثاني : منهج الشارحین في االستشـهاد ، والثالـث : ام�احث :األول :مااتفق ف�ه الشارح
 موافقة الشارحین لمذهب ابن الحاجب واعتراضاتهما عل�ه .

�خاتمة ذ�رُت فیها أهم النتائج التـي توصـلت إلیهـا ، ثُـمَّ ثبـت �المصـادر والمراجـع  الرسالة  وقد ختمت 
 لیز�ة .ج�اللغة االنملخص التي اعتمدت علیها في هذه الدراسة ، ُثمَّ 

رة والحدیثة، منها : �تاب سـیبو�ه وقد اعتمد ال�حث على مصادر �ثیرة من �تب ال نحو القد�مة والمتأخِّ
ــــّرد(ت١٨٠(ت ــــن الســــّراج (ت ٢٨٥هـــــ)، والمقتضــــب للمب هـــــ ) ، ٣١٦هـــــ)، واألصــــول فــــي الّنحــــو الب

وشـــرح هــــ) ،٣٩٢هـــ)، والُّلمـــع فــي العر��ـــة البـــن جّنــي(ت٣٣٧واإل�ضــاح فـــي علــل الّنحـــو للزّجـــاجي(ت
ح قطـــر النـــدى و�ـــل الصـــدى البـــن هشـــام االنصـــاري ،وشـــر  ه)٦٧٢الكاف�ـــة الشـــاف�ة البـــن مالـــك (ت

ه)، وفــي النحــو العر�ــي نقــد وتوج�ــه ٩٠٥ه) ،وشــرح التصــر�ح علــى التوضــ�ح لألزهــري (ت٧٦١(ت
للـــد�تور مهـــدي المخزومـــي ، والشـــاهد واصـــول النحـــو فـــي �تـــاب ســـیبو�ه للـــد�تور خد�جـــة الحـــدیثي ، 

لقــرآن و�عرا�ــه : �تــاب معــاني القــرآن ومــن �تــب  معــاني اومعــاني النحــو للــد�تور فاضــل الســامرائي ،
 .ه)٢١٥هـ) ومعاني القرآن لألخفش األوسط (ت٢٠٧للفراء(ت
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العمـل، وأخـص مـنهم  هـذا وفي الختام أقدم الشكر الجز�ل واالمتنان إلـى �ـل مـن سـاعدني فـي انجـاز 
مـن العنا�ـة  �ثیراً  هاإلشراف على رسالتي و�ذللقبوله �الذ�ر أستاذي الد�تور عبد الخالق زغیر عدل ، 

، فجـزاه هللا عنـي  َوَسد ثغراتهـاالرسالة في إغناء هذه األثر الكبیر فكان لذلك  واالهتمام في توجیهي و�رشادي،

و�ذلك أشكر جم�ع أسـاتذة قسـم اللغـة العر��ـة فـي �ل�ـة التر��ـة  جامعـة واسـط ، الـذین لهـم  خیر الجـزاء.
أعضـاء لجنـة المناقشـة الـذین تحملـوا قـراءة ال�حـث وأتقـدم �الشـكر إلـى عليَّ فضل التـدر�س والتوج�ـه . 

وتصــو��ه ، و�ــذلك أتقــدم �الشــكر إلــى زمالئــي عامــة مــن طل�ــة الدراســات العل�ــا ، ممــن شــجعني علــى 
الحمـد � رب ن أ إكماله  وشار�ني هموم ال�حث  ،  متمن�ًا لهـم �ـل الموفق�ـة والنجـاح ، وآخـر دعوانـا

 .    وصح�ه المنتجبین  الطاهر�نالطیبین آله وعلى دمحم ا نبینالعالمین والصالة والسالم على 
 

 ال�احث                                                         
 
 
 
 
 
 

  

- ۳ - 



- ٤ - 

 التمھید
ین حیاة ابن الحاجب وحیاة ك�ل م�ن الش�ارحین :  اب�ن ف�الح الیمن�ي ورض�ي ال�ّدِ

 :راباذيتَ سْ األ
 / ابن الحاجب :  أوالً 

 ولقبھ :اسمھ ونسبھ 
 األصل ، نيّ �و الدُّ الكردّي أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي �كر بن یونس  العالمة جمال الدین  هو
ألّن  ث المـالكي ، المعـروف بــ(ابن الحاجـب) ؛حـدّ األصولي الفق�ه المقـرئ النحـوي المُ المولد سنائي اإل

ـــدین ـــده �ـــان حاج�ـــًا لألمیـــر عـــز ال ـــدین ، وهـــو ابـــن خـــال  الصـــالحيّ  موســـك  وال الســـلطان صـــالح ال
 .)١(األیو�ي

 مولده ونشأته :
�الصــعید األعلـى مــن  )٢(ناْسـفــي إِ  مســمئة للهجـرة حــدى وسـ�عین وخولـد ابــن الحاجـب ســنة سـ�عین أو أ
) مـذهب مالـك (رضالفقـه علـى ن الكـر�م فـي صـغره �القـاهرة ، ثـم مصر ، وتعّلم  ابن الحاجـب " القـرآ

منـذ صـغره فـي حـب مختلـف العلـوم والمعـارف ، " واشـتغل  ، وقـد �ـان مولعـًا  )٣(واتقنها غا�ة اإلتقـان"
، ثــم انتقــل إلــى )٤(هــو �ــالعلم ، فقــرأ القــراءات ، وحــّرر النحــو تحر�ــرًا بل�غــًا ، وتفّقــه وســاد أهــل عصــره"

صول والفقه ضالء عل�ه ینهلون من علومه في األ�ة المالك�ة ، وأقبل الفاو دمشق ودّرس �جامعها في ز 
 .)٥(والعر��ة والقراءات و�ان الغالب في دراسته العر��ة 

 أخالقه ومكانته العلم�ة:
و�ان رجًال صـالحًا تق�ـًا ، جعلته یدخل قلوب الناس ،  ابن الحاجب �أخالقه الرف�عة وغزارة علمه تمّتع 

وخــالف ،  إلفــادةوصــّنف فــي أصــول الفقــه، و�ــل تصــان�فه فــي نها�ــة الحســن واقــال عنــه ابــن خلكــان :" 
و�ـان مـن أحسـن خلـق هللا  ،   لزامات تتعذر اإلجا�ة عنهـا�و  الّنحاة في مواضع، وأورد علیها إشكاالت 

�ســـبب أداء  وجــاءني مـــراراً ،  هـــا والنـــاس مالزمــون االشـــتغال عل�ـــهفیثـــم عــاد إلـــى القـــاهرة، وأقــام ، ذهنــا
، )٦("  فأجــاب أبلــغ إجا�ــة �ســكون �ثیــر وتثبــت تــام ، شــهادات، وســألته عــن مواضــع فــي العر��ــة مشــكلة

/  ٢، و�غ�ة الوعاة : ٢٠٤، و�شارة التعیین في تراجم النحاة واللغو�ین ، عبد ال�اقي ال�ماني :  ٢٤٨/ ٢ینظر : وف�ات االع�ان ، ابن خلكان : - ١
 ١٣٣/  ١، ومفتاح السعادة ومص�اح الس�ادة في موضوعات العلوم :  ١٣٤

معجم ي بلیدة صغیرة في األعمال القوص�ة �الصعید األعلى من مصر ، ینظر: وهونون،وألف مقصورة ، ، �كسر الهمزة ،ثم السكون نا  :سْ إِ  - ٢
 ١٨٩/  ١البلدان، �اقوت الحموي : 

 ١٠٩/  ١في معرفة أع�ان علماء المذهب البن فرحون :  الدی�اج المذهب - ٣
 ٢٠٦/  ١٣: ، ابن �ثیرالبدا�ة والنها�ة  - ٤
 ١٧٦/  ١٣البدا�ة والنها�ة: و ،  ٢٥٠-٢٤٩/  ٣:  وف�ات االع�انینظر :  - ٥
 ٢٥٠/  ٣وف�ات االع�ان:  - ٦
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و�ان من أذ�ـى األئمـة قر�حـة، و�ـان ثقـة حجـة متواضـعا عف�فـا، �ثیـر " أبو شامة:  وقال عنه العالمة 
مـن أر�ـان  على البلوى ... و�ان ر�نـاً  له، محتمال لألذى، صبوراً  للعلم وأهله ناشراً  مح�اً  الح�اء منصفاً 

قـوي ، صـح�ح الـذهن  و�ان، )١(" لمذهب مالك بن أنس في العلوم، متقناً  الدین في العلم والعمل، �ارعاً 
مـة زمانـه ، رئـ�س أقرانـه ، ،إذ " �ان ابن الحاجـب عالّ  )٢(،و�راعته في علوم �ثیرة حاد القر�حة  ،الفهم 

اني ، ،أسس قواعد تلك الم�اني ، وتفقـه استخرج ما �من من درر الفهم ، ومزج نحو األلفاظ بنحو المع
ت�سـرت لـه ال�الغـة فتف�ـأ ظلهـا الظلیـل " إذ ،  )٣(على مذهب مالك ،و�ان علم اهتداء فـي تلـك المسـائل"

وقرب المرمى فخفف الحمل الثقیـل وقـام بوظ�فـة ، فكان خاطره ب�طن المسیل ، وتفجرت یناب�ع الحكمة 
 .)٤(" المحسنین من سبیلاإل�جاز فناداه لسان اإلنصاف ما على 

 ساتذته:أ
 منهم :نذ�ر  تلقى ابن الحاجب تعل�مه على مشاهیر علماء عصره في مختلف العلوم ،

 ).ه ٦٣٧أحمد بن الخلیل بن سعادة بن جعفر بن ع�سى البرمكي (ت -١
)، سـمع منـه الحـدیث وهـو آخـر مـن ه٦٠١ أبو عبد هللا دمحم بـن أحمـد بـن خالـد األرتـاجي (ت -٢

 .حّدث �الشام 
) ، إمـــام الطر�قـــة الشـــاذل�ة ، قـــرأ عل�ـــه �تـــاب الشـــفا ه ٦٥٦اإلمـــام أبـــو الحســـن الشـــاذلّي (ت -٣

 للقاضي (عّ�اض ) .
خلـف بـن أحمـد الرعینـي الشـاطبي أبـي القاسـم  بـن  یرةُ بن فِ القاسم  محّمد  و أبوه : الشاطبيّ   -٤

وسـمع ،  خذ منـه �عـض القـراءاتأ، و  ابن الحاجب  ه) ، تأدب عل�ه٥٩٠المقرئ الضر�ر (ت
 .)٥(منه (الشاطب�ة ) و(الت�سیر)

ه) ، ســمع منــه ٥٩٨نصــاري (تهــو ه�ــة الــدین علــي بــن مســعود األ : أبــو القاســم البوصــیريّ  -٥
 .)٦(ابن الحاجب الحدیث 

هو دمحم بن یوسف بن علي بن شهاب الدین المقرئ الفق�ه النحوي   أبو الفضل الغزنوي : -٦
 .)٧(، قرأ عل�ه ابن الحاجب القراءات ه)٥٩٩(ت

 ١٧٦/ ١٣: البدا�ة والنها�ة - ١
 ١٨٨ینظر : الطالع السعید لالدفوي :  - ٢
 ٨٧/  ٢:  الدی�اج المذهب - ٣
 ١٨٩-١٨٨الطالع السعید :  - ٤
 ١٣٤/  ٢، و�غ�ة الوعاة : ١٨٨: ینظر : الطالع السعید - ٥
 ١٣٤/  ٢، و�غ�ة الوعاة : ٥٠٨/ ١البن الجزري  : في ط�قات القراء، و غا�ة النها�ة  ١٨٨ینظر :الطالع السعید :  - ٦
 ٤٩٨/  ١ینظر : حسن المحاضرة في تار�خ مصر والقاهرة :  - ٧
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هو القاسم بن الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن المحدب أبو دمحم بن  القاسم بن عساكر : -٧
ثنــاء إقامتــه فــي دمشــق أه) ، ســمع منــه ابــن الحاجــب الحــدیث ٦٠٠عســاكر الدمشــقي (ت

)١(. 
ه) أخذ منه ابن الحاجـب  ٦٠٥هو غ�اث الدین بن فارس اللخمي (ت أبو الجود اللخمي : -٨

 .)٢(القراءات 
ه)، أخذ منه ابن الحاجـب ٦١٨سماعیل بن علي (تإهو علي بن  اري :ب�أبو الحسن اإل -٩

 .)٣(واألصول الفقه 
 :تالمیذه 

 فادوا منه و نهلوا من علومه ، فهم �ثر ، نذ�ر �عضًا منهم :أمَّا تالمیذه الذین أ
الحافظ ز�ّي الدین أبو دمحم العبد العظ�م بـن عبـد القـوّي ابـن عبـد هللا بـن سـالمة بـن سـعد  -١ 

 )، وقد روى عنه الحدیث .ه ٦٥٦ المنذري (ت
 ).ه ٦٤٤شرف الدین عبد هللا بن دمحم بن علي الفهرّي المعروف �ابن التلمساني (ت -٢ 
 م�اطي (تدین بـن شـرف الـأبي الحساإلمام الحافظ شرف الدین عبد المؤمن بن خلف بن -٣ 

 ) ، أخذ عنه الحدیث .ه ٧٠٥
)، ه ٦٥١�مــال الــدین عبــد الــرحمن بــن عبــد الكــر�م بــن خلــف االنصــاري الزملكــانّي (ت  -٤ 

 أخذ عنه النحو .
 ندلسي :ابن مالك األ -٥  
ه) ٦٧٢هو دمحم بن عبد هللا بن جمال الدین أبو عبد هللا الطائي الج�َّاني الشافعي النحـوي (ت 

)٤(. 
 القسطنطیني :الدین رضي  -٦

 .  )٥(ه)٦٩٥(ت علي بن سالم النحوي الشافعيّ  هو أبو �كر بن عمر بن
النصـــیبي  نصـــاريّ أبـــي العـــالء بـــن الم�ـــارك الموفـــق األهـــو أبـــو عبـــد هللا دمحم بـــن  النصـــیبي : -٧

 .)٦(ه) ٦٩٥ال�عل�كي الشافعي (ت

 ،  ٥٠٩-٥٠٨/  ١:في ط�قات القراء ینظر : غا�ة النها�ة  - ١
 ١٧٦/  ٥، وروضات الجنات : ١٣٤/  ٢، و�غ�ة الوعاة :  ٢٠٤ینظر : اشارة التعیین :  - ٢
 ١٣٤/  ٢، و�غ�ة الوعاة : ٣٥٣ینظر: الطالع السعید :  - ٣
 ١٣٠/  ١ینظر : �غ�ة الوعاة :  - ٤
 ٣٦٦/  ٢لة :  ، ومعجم المؤلفین ، عمر �حا ١٣٥/  ٢، و�غ�ة الوعاة :  ٢٤٥-٢٤٤/  ٢غا�ة النها�ة : ینظر :  - ٥
 ٣٦٦/  ٢:  ، ومعجم المؤلفین ١٣٥/  ٢، و�غ�ة الوعاة :  ٢٤٥-٢٤٤/ ٢، وغا�ة النها�ة : ١٨٨ینظر :، الطالع السعید :  - ٦
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ومــن طال�ــه الــذین رووا عنــه  عبــد العظــ�م المنــذري  والــدم�اطّي والعمــاد ال�الســّي و�ــونس 
 .)١(الدبوسّي 

نالـت اهتمـام  فـي غا�ـة الحسـن، و�انـت مؤلفاتـه ، ابن الحاجب فـي �ثیـر مـن العلـومأّلف لقد  :مؤلفاته
 :مؤلفاته ومن أهم العلماء وتناولها �الشرح والتعلیق والمناقشة ،

 :)٢(في النحو والصرف والعروض  - أ
 فـــي ُنشـــر العلیلـــي، بّنـــاي موســـى: بتحقیـــق مطبـــوع وهـــو�ضـــاح فـــي شـــرح المفصـــل للزمخشـــري اإل .١

  . م١٩٨٢ �غداد،_ العاني مط�عة
 فـي ُنشـر قـداره، سـل�مان صـالح فخـر: بتحقیـق مطبـوع وهو ،)الحاجب ابن أمالي(األمالي النحو�ة  .٢

  .األردن_عّمان عّمار، دار ، لبنان_ بیروت الجیل، دار
 (مخطوط) جمال العرب في علم األدب  .٣
 شرح �تاب سیبو�ه  .٤
 (مخطوط) شرح المقدمة الجزول�ة  .٥
 ( مطبوع) ( �اف�ة ذوي األرب في معرفة �الم العرب )  الكاف�ة في النحو .٦
 أحمـد، مخ�مـر العـاطي عبـد جمـال: بتحقیـق مطبـوع وهـو،  شرح المقدمة الكاف�ة فـي علـم االعـراب .٧

 .م١٩٩٧ الر�اض،_ المكرمة مكة ال�از، مصطفى نزار مكت�ة في ُنشر
 ).٣() عام ١٨٣١( رقم بدمشق الظاهر�ة الكتب دار في)  ( مخطوط) الواف�ة .٨
 مط�عــة فــي ُنشــر العلیلــي، علــوان بّنــاي موســى: بتحقیــق مطبــوع وهــو،  شــرح الواف�ــة نظــم الكاف�ــة .٩

 .  م١٩٨٠ األشرف، النجف_ اآلداب
 )شرح اال�ضاح ألبي علي الفارسي المكتفي للمبتدي ( .١٠
 العثمـان، أحمـد حسـن: بتحقیـق مطبـوع وهـو(وهـي مقدمـة وجیـزة فـي علـم التصـر�ف )  الشاف�ة .١١

 .م١٩٩٥ مكة، -المك�ة المكت�ة في ُنشر
 رسالة في العشر : وهي رسالة صغیرة في استعمال �لمة (عشر) في أول الكالم وآخره. .١٢
_ المنـار مكت�ة في ُنشر عبدهللا، نجم طارق : بتحقیق مطبوع وهو،   قصیدة المؤنثات السماع�ة .١٣

 .م١٩٨٥ األردن،

 ١٣٥/  ٢ینظر : �غ�ة الوعاة :  - ١
 ٣٦٦/  ٢:  ، ومعجم المؤلفین٦٥٥/  ١، وهد�ة العارفین :  ١٣٢٧/  ٢و�شف الظنون : ،١٣٥/ ٢ینظر : �غ�ة الوعاة :  - ٢
 . ۳٤/ ۲:الظاھریة الكتب دار مخطوطات فھرس ینظر  - ۳
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 ف�مجلـــة ُنشــر العــامودي، دمحم محمـــود: بتحقیــق مطبــوع وهـــو المقصــد الجلیــل فـــي علــم الخلیــل .١٤
  .٢العدد ،١٥المجلد م،٢٠٠٧ فلسطین،_ غزة اإلسالم�ة، الجامعة

 : )١(في األصول والفقه ب . 
 دار فـي ومُنشـور تحقیـق �ـال ، مطبـوع علمـي األصـول والجـدل واألمل فـيالسؤال منتهى   -١

 .م١٩٨٥ لبنان،_ بیروت العلم�ة، الكتب
_ بیــروت حــزم، ابــن دار فــي ُنشــر حَمــادو، نــذیر: بتحقیــق مطبــوع ، وهــومختصــر المنتهــى -٢

 م.٢٠٠٦ لبنان،
 (مخطوط) .في الفقه  األمهاتبین جامع كتاب ال -٣

  وفاته :
االسكندر�ة ، إذ توفي یـوم الخمـ�س فـي السـادس والعشـر�ن لم تطل إقامة ابن الحاجب في 

ودفـــن فیهـــا �مقبـــرة الشـــ�خ الصـــالح بـــن أبـــي شـــامة وموضـــع ، )٢(ه)٦٤٦مـــن شـــّوال ســـنة (
أبــو  وقــد رثــاه الفق�ــهضـر�حه حالً�ــا فــي الطــابق الســفلي مــن مســجد أبـي الع�ــاس المرســّي ، 

 :قوله یدة ، منها ، وهو احد طال�ه �قصأحمد بن المنیر بنالع�اس ناصر الدین 
 َأال َأیَها المختال ِفي مطرف اْلُعمر          َهُلمَّ ِإَلى قبر اْلَفِق�ه أبي َعْمرو
 ترى اْلعلم واآلداب َواْلفضل والتقى        ونیل المنى والعز غیبن ِفي قبر

 .)٣(رّ ِإَلى صدف األجداث مكنونة الدّ    وتوقن َأن َال ُبد ترجع مّرة          

 ثان�ًا / ابن فالح ال�مني :
هو منصور بن فالح بن دمحم بن سل�مان بـن معمـر ال�منـّي المكنـى بــ(ابن فـالح) اسمه ونس�ه و�نیته:

 .)٤(النحوي أو (أبي الخیر) 
 لق�ه ووصفه:

كان ابن فالح یلقب �الش�خ تقي الدین ، و�وصف �أنه من العلماء المحققین ، برع في العر��ة  
 .)٥(، وهو نحوي وفق�ه وأصولي 

/  ٢، ومعجم المؤلفین :  ٦٥٥/  ١: أسماء المؤلفین وآثار المصنفین ، اسماعیل �اشا ال�غدادي، وهد�ة العارفین  ١٣٥/ ٢ینظر : �غ�ة الوعاة :  - ١
٣٦٦ 

 ٢٥٠/  ٣ینظر : وف�ات االع�ان :  - ٢
 ١٩١-١٩٠، والطالع السعید : ١٩١ینظر :  الدی�اج المذهب في اخ�ار من ذهب :  - ٣
ومصادر الفكر ،  ٩١٨/  ٣، معجم المؤلفین :  ٣٠٣/  ٧، االعالم ، الزر�لي :  ٤٧٤/  ٢، ، هد�ة العارفین:٣٠٢/ ٢ینظر : �غ�ة الوعاة :  ٤

 ٣٢:  المقدمة:  النحو في الكاف�ة ، وشرح١٧٩االسالمي في ال�من ، عبد هللا الح�شي : 
 ١٧٩، ومصادر الفكر االسالمي في ال�من ، عبد هللا الح�شي : ٣٠٢/ ٢ینظر : �غ�ة الوعاة :  - ٥
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  مولده ونشأته:
لم تذ�ر مصـادر التـار�خ والتـراجم سـنة والدة ابـن فـالح ، إذ لـ�س هنـاك ترجمـة واف�ـة عنـه، فـال نعـرف 

ي مكان طال�ه وأین عاش وفي أشیئًا عن والدته ونشأته وح�اته الخاصة والعامة ، والعن اساتذته وال 
 ه (�غ�ــةه) فــي �تا�ــ٩١١تــوفي ، �ــل مــا عنــدنا هــي ترجمــة مــوجزة ذ�رهــا جــالل الــدین الســیوطي (ت

، إّال  مـن علمـاء الـ�من  و�عـدُّ ابـن فـالح ، )١(الوعاة) ، عن اسم ابن فالح وسنة وفاتـه و�تا�ـه الكـافي 
ــه �ســبب النزاعــات الس�اســ�ة والمذهب�ــة ،  نَّــه لــم �ســتقر فیهــا ؛أ فــرَّ مــن الــ�من ورجــّح محقــق الكتــاب أّن

 .)٢(واستقر في مدینة ال�صرة ، و�انت له عالقات مؤثرة مع علمائها 
   تالمیذه:

عبـد الحمیـد بـن جمـال الـدین لفق�ـه ال�ـارع ابن فالح ال�مني ، وهـو ا أحد تالمیذذ�رت �عض المصادر 
، فــي بلــد فارســي ه)٦٤٨(ســنة المولــود  الشــیرازي الشــافعي  یلــوتيجعبــد الــرحمن بــن عبــد الحمیــد ال

الــ�من مــن هــو  ملــم �قــد و�ــان فقیهــًا عارفــًا �عــرف �تــاب الحــاوي معرفــة تامــة" ه) ،٧٢٣وتــوفي ســنة (
 .)٣("كبر منه سماه �حر الفتاوى أف على منواله �تا�ًا وصنّ ، عرف منه �ه أ 

  مذه�ه النحوي :
وقـد ح في �عض األح�ـان المـذهب الكـوفي ، تعصب له ، إْذ ُیرجِّ غیر مإّن ابن فالح �صرّي المذهب  

وابِ ینفرد ِبذ�ر َرأي َخاص �ِه َ�ستدُل عل�ه وَ�راُه َقرِ��ًا ِمن   .)٤( الصَّ
 مؤلفاته:

الــد�تور وتعلیـق بتحقیـق الجـزء األول منــه مجلـدات ،  ةالمغنـي فـي النحـو ، وهــو مطبـوع فـي ثالثــ  -١
د�توراه في جامعـة أم القـرى ، متطل�ات نیل شهادة  عبدالرزاق عبد الرحمن السعدي، وهو جزء من

 .م١٩٩٩في سنة  العامة ، وقد ط�عته دار الشؤون الثقاف�ةم١٩٨٤-ه١٤٠٤
الـد�تور نصـار بـن دمحم بـن حسـین حمیـد  ودراسـة  بتحقیـق مطبـوع  شرح الكاف�ة في النحو ، وهو  -٢

 .ه١٤٢٢-ه١٤٢١في جامعة أم القرى ،د�توراه   متطل�ات نیل شهادة  الدین وهو جزء من
لفقـه قال عنه السیوطي :" جزء في غا�ة الحسن ؛ یدلُّ على معرفته �أصـول ا (مخطوط)الكافي ،  -٣

")٥(. 
 

 ۲، وابن فالح النحوي ، عبد الرزاق السعدي :  ۳۰۲/  ۲ینظر : بغیة الوعاة :  - ۱
 ۳۲ینظر :شرح الكافیة في النحو : المقدمة :  - ۲
شذرات ، و  ٣٣، و�نظر : شرح الكاف�ة في النحو ،المقدمة :  ١٥/  ٢علي بن الحسن الخزرجي :،  تار�خ الدولة الرسول�ة العقود اللؤلؤ�ة في - ٣

 ١٦٧/  ٨:  الذهب في أخ�ار من ذهب
 ٤٦، ٤٥، ۳۲:  المقدمة:  النحو في الكافیة شرحینظر :   - ٤
 ٣٠٢/ ٢�غ�ة الوعاة :  - ٥
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  وفاته:
 .)١(ه ) ٦٨٠( لهجرةمن ا لم تختلف �تب التراجم في سنة وفاته ، إذ توفي سنة ثمانین وستمئة

ین األ  را�اذي :تَ سْ ثالثًا / رضي الدِّ
  اسمه ونس�ه ولق�ه:

 وعــرف ،)٢( إیــران شــمال فــي طبرســتان قــرى  إحــدى هــي را�اذتَ ْســوأَ  را�اذي ،تَ ْســحســن األهــو دمحم بــن ال
وتــذ�ر �عـــض المصــادر هــو دمحم بــن الطــاهر الحســین بـــن ، ) الرضــي( أو) الــدین رضــي( بـــ واشــتهر

موسى بن دمحم بن إبراه�م المجاب بن موسـى الكـاظم بـن جعفـر الصـادق (ع) ، و�ن سـبب عـدم إغفـال 
 ، )٣(معاد�ـة للخل�فـة الثـاني �ونـه �ـان شـ�عً�ا ، وتنسـب لـه مواقـف هذا الشْيء هـو التعصـّب المـذهبي 

 .)٤(ة والدین والشارح المحقق ومن ألقا�ه نجم األئمة ونجم الملّ 
للمـــذهِب الشـــ�عي   ب�ـــان  حق�قـــة عقیدتـــه ومذه�ــه ،  وهـــو انتمـــاؤهُ  علـــى الكاف�ــة  ُ�الحــظ  فـــي شـــرحه  

ووالؤه الهــل البیــت (ع) ،  ورجـــح الــد�تور یوســـف حســن عمــر محقـــق شــرح الرضـــي  تشــ�عه ،  مـــن 
،  وهنـاك مجموعـة مـن األدلـة الواضـحة علـى  )٥(معتقـده فیهـا  َ�ظهـر  أمثلته ل�عض قواعد النحو التي

اآلمــل ،  وروضــات تشــ�عه منهــا ذ�ــر ترجمتــِه فــي �تــِب تــراجم الشــ�عة منهــا مفتــاح الســعادة ، وأمــل 
 و��ــان عقیدتــه ومذه�ــه ، ) دلیــل علــى تشــ�عهعوفــي استشــهاده �كــالم أمیــر المــؤمنین علــي (الجّنــات، 

َأَنـا َمِدیَنـُة اْلِعْلـِم  وهو �ـاب مدینـة العلـم �قـول الرسـول األعظـم :") من فصحاء العرب عمام علي (اإلف
ــا ــيٌّ َ�اُبَه ،وعلــى الــرغم مــن هــذه المكانــة العال�ــة حّجــة فــي فصــاحة التر�یــب اللغــوي  �المــه، و )٦(" َوَعِل

اإلستشـــهاد �كـــالم أهـــل البیـــت،  والمنزلـــة الرف�عـــة لـــم نجـــد النحـــاة �حتجـــون �أقوالـــه، فقـــد انصـــرفوا عـــن
حتجاج �أقوال األعراب األجـالف والشـعراء المجهـولین، فـي حـین أنَّ األئمـة  �ع�شـون بیـنهم ، وهـم واال

ة وال�الغة والثقة واألمانة ، وقد عاشوا ضمن التحدید المكـاني والزمـاني اللـذین اشـترطهما أهل الفصاح
 النحاة أنفسهم ، فضال عن أّنهم قر�شیون انمازوا �فصاحة ألسنتهم والثقة ف�ما ینقل عنهم من أقوال ،

منها على ، ) موضعا ٣٠) في (ال�الغة  لإلمام علي (عفي شرحه �أقوال وخطب من نهج  واستشهد 
اجزأه امرؤ قرنه وآسى :"  ،وقوله)٧(" واحد قرن وأنتم والساعة في :"  قول اإلمام  تمثیلسبیل ال

 . ٣٠٢/  ٢:  ینظر : �غ�ة الوعاة - ١
 . معجمة وذال وألف موحدة وباء وألف وراء فوق من المثناة التاء وفتح السكون ثم بالفتح راباذتَ سْ أَ  ، ۱۷٤/  ۱ینظر : معجم البلدان :  - ۲
 ٥۱/  ۳ینظر : أبجد العلوم ، دمحم صدیق خان :   - ۳
ـــة الوعـــاة :  - ٤ ـــة االدب :  ٥٦٧/  ١ینظـــر : �غ� ـــاح الســـعادة ومصـــ�اح الســـ�ادة :  ٢٩ -٢٨/  ١، وخزان /  ٣، وروضـــات الجنـــات :  ١٧٠/  ١،ومفت

 ٨٦/  ٦، واالعالم للزر�لي :  ٢٤٤، ونشأة النحو وتار�خ اشهر النحاة :  ٣٣٦
 ٨/ ١: المصدر نفسه   - ٥
 ۱۳۷/ ۳والمستدرك على الصحیحین للحاكم النیسابوري :،  ۸٥ینظر : المعجم البن المقرىء : - ٦
 ٩٣/ ٣، و�نظر في ظالل نهج ال�الغة  لمحمد جواد مغن�ة :٢٨٣/ ١:    شرح الرضي على الكاف�ة - ٧

                                                           



- ۱۱ - 

منها في تمثیله لتقدم المفعول على الفاعل مع و ،  )٢(" �اله مرامًا ما أ�عده ":  وقوله )١" (أخاه نفسه 
والذي �قصده �المرتضى االمام علي  )٣("(ص)  وجود القر�نة قوله :" استخلف المرتضى المصطفى

مافدى وقوله : "  )٤(": ثالث االثني عشرالحسین رضي هللا عنه)  ،  وقوله :" عبن أبي طالب (
وغیر ذلك من األمثلة والع�ارات في شرحه ، الّدالِة بوضوح على تش�عه ،  .)٥("   وصيُّ نب�ًا إّال علّ�اً 

 وافصاحه عن مذه�ه 
حیث  الغروّي والمقصود  منه النجف األشرفر أّنه ألفه في الجناب المقدَّس ذ�هو في مقدمة �تا�ه یو 

) ، وجــاء فــي تــاج العــروس : "  الغر�َّــان وهمــا بنــاءان مشــهوران  �الكوفــة  عنــد  قبــر اإلمــام علــي (ع
�عة  )٦() ..."عالثو�ة حیث قبر أمیر المؤمنین علي ( ، وقد ذ�ر صاحب روضات الجّنات أّنُه من الشِّ

ـ�عة اإلمام�ـة والعلمـاء اإلثنـي عشـرّ�ة ، و�الجملـة فهـو أحـد  �عة اإلمام�ـة،  �قولـه : "  �ونـه مـن الشِّ الشِّ
نوادر الّدهر،  وأعاجیـب الّزمـان ،  اّلـذي �ـه افتخـار العجـم علـى العـرب،  وم�اهـاة الشـ�عة علـى سـائر 

بن أبي الحدید المعتزلـي تأل�فه �تاب  ( شرح القصائد الس�ع العلوّ�ات ) ال، و�ذلك  )٧(فرق اإلسالم  "
 ).عهـ) وتلك  القصائد في مناقب وفضائل اإلمام علي (  ٦٥٦المعتزلي (ت

ســماء تذة الرضــي الــذین أخــذ عــنهم ، وال ألــم تــذ�ر المصــادر أي شــيء عـن اســا  ســاتذته وتالمیــذه :أ
 تالمذته الذین أخذوا عنه .

 مذه�ه النحوي :
احتـوى شــرح الرضـي علــى �ثیـر مــن المسـائل الخالف�ــة بـین ال�صــر�ین والكـوفیین، واختلــف فـي مذه�ــه 

�غـداد ، �قولـه :" وانتهاجـه مـنهج ال�غـدادیین ُه الد�تور شـوقي ضـ�ف مـن علمـاء مدرسـة النحوي ، ف�عدُّ 
إلـى  ، فـي حـین ذهـب الشـ�خ دمحم طنطـاوي  )٨(واضح منـذ الصـفحات األولـى فـي شـرحه علـى الكاف�ـة "

لمـذهب ال�صـري ،إذ �قـول :" غیـر متحیـز ى مذهب خاص ، على الرغم من میلـه إلـى اعدم انتمائه إل
تجـاه ، فقـد ال�سـت�عد �قة ، و�ن �ان فـي الجملـة �صـري اإلإلى مذهب خاص من المذاهب األر�عة السا

نفســه ماذهــب إل�ــه الــد�تور  وهــذا الــرأي ،)٩(صــواب�ة المــذهب الكــوفي أح�انــًا ، إذا صــح لد�ــه حكمتــه "

 ٢٢٩/  ٢، و�نظر في ظالل نهج ال�الغة  : ١٢/ ٤المصدر نفسه :  - ١
 ٢٨٦/ ٣ال�الغة  : و و�نظر في ظالل نهج ٦٠/ ٢:     الكاف�ة على الرضي شرح - ٢
  ٨/  ١: المصدر نفسه - ٣
 ١٣٧/  ٣المصدر نفسه    :  - ٤
 ١١٦/   ٢المصدر نفسه    :  - ٥
 ١٥٥/  ٣٩تاج العروس ( غرو )  :  - ٦
 ٣٣٦/   ٣روضات الجّنات :  - ٧
 ٢٨٢المدارس النحو�ة ، شوقي ض�ف : - ۸
 ۲٤٥نشأة النحو وتاریخ أشھر النحاة ،دمحم طنطاوي : - ۹

                                                           



- ۱۲ - 

 وحر�ــة الــرأي �اســتقالل هــذا شــرحه فــي الرضــيّ  �قولــه:" وامتــاز یوســف حســن عمــر محقــق الكتــاب ،
 مـــذهب إلـــى الغالـــب میلـــه وعلـــى ســـ�قوه، ممـــن ألحـــد معـــین لمـــذهب یتعصـــب ولـــم یتحیـــز فلـــم الفكـــر،

 و�ــدافع الكــوفیین آراء �عــض كثیــرًا، �ختــار لكتا�ــه، وتقــدیره (ســیبو�ه) النحــو إلمــام وتمجیــده ال�صــر�ین،
 بـرأي ینفرد ذلك قد إلى وهو الشرح هذا في وردت التي تعبیراته، من كثیر في ظهر ذلك إنّ  بل عنها،
 عنــه و�ــدافع �عضــها یــرجح وقــد ، و�فنــدها الســا�قین أقــوال �عــرض أن �عــد المســائل، �عــض فــي خــاص
ولـم یتعصـب ، وهـو یوافـق ابـن فـالح فـي فالرضي �میل إلى المذهب ال�صـري غال�ـا ،  )١(قو�ًا " دفاعا

 المذهب نفسه .
 :)٢(مؤلفاته

 ومحقــق ، ط�ــع عــدة ط�عـات فــي أمــاكن مختلفــة ، منهــا ، وهـو مطبــوعشـرح الرضــي علــى الكاف�ــة  -١
بنغــازي ، الط�عـــة –جامعـــة قــار یـــونس  بتحقیــق وتعلیـــق الــد�تور حســـن یوســف عمـــر ، منشــوارت

 م.١٩٩٦الثان�ة ، 
، مـع شـرح شـواهده لعبـد القـادر ال�غـدادي ،وهـو مطبـوع بتحقیـق األسـاتذة شرح شاف�ة ابـن الحاجـب  -٢

 –دمحم نــور الحســن �دمحم الزفــزاف �دمحم محیــي الــدین عبــد الحمیــد، دار الكتــب العلم�ــة ، بیــؤروت 
 م. ١٩٨٢-ه١٤٠٢لبنان، 

  (مخطوط).شرح القصائد الس�ع العلو�ات البن أبي الحدید المعتزلي  -٣
 (مخطوط). حاش�ة على شرح تجر�د العقائد الجدیدة  -٤
 .(مخطوط))٣(الدواني لتهذیب المنطق والكالم  حاش�ة على شرح الجالل  -٥

  وفاته :
وابــن العمــاد  ه) ، وذ�ــر الســیوطي٦٨٦( وفــاة الرضــي ســنة نّ أ )٤(ذ�ــرت أكثــر �تــب التــراجم 

ــــي  ّن وفاتــــه ســــنة أ)٦(وذ�ــــر حــــاجي خل�فــــة  ه)،٦٨٦ه) أو (٦٨٤وفاتــــه ســــنة ( نّ أ )٥(الحنبل
، والــــراجح لــــدّي )٧(ه) ٦٨٨ّن وفاتــــه ســــنة (أه) ،وذ�ــــر الــــد�تور یوســــف حســــن عمــــر ٦٨٤(

ــا فــي �غــداد ، ه) ٦٨٦ماذ�رتــه أكثــر �تــب التــراجم ســنة ( ، ودُفــن فــي داره التــي انــدثرت الحًق

   ٧شرح الرضي على الكاف�ة ، المقدمة  : - ١
 ٣٣٧-٣٣٦/  ٣، وروضـات الجنـات :  ٥٦٨-٥٦٧/  ١، و�غ�ـة الوعـاة :  ١٧٠/ ١ینظر: مفتاح السعادة ومص�اح الس�ادة  ، طـاش �بـرى زاده :  - ٢

 ٨٦/  ٦،  واالعالم للزر�لي : ٢٨٢،  والمدارس النحو�ة : ٣٣٧
 ۱۳٤/  ۱لفنون ، حاجي خلیفة : ینظر : كشف الظنون عن اسامي الكتب وا - ۳
 ٨٦/  ٦،  واالعالم للزر�لي : ٢٨٢، والمدارس النحو�ة : ٣٣٨/  ٣، وروضات الجنات :  ٢٩/  ١ینظر : خزانة االدب :  - ٤
 ٦٩١/  ٧، وشذرات الذهب :  ٥٦٧/  ١ینظر:  �غ�ة الوعاة :  - ٥
 ١٣٤/  ١ینظر : �شف الظنون :  - ٦
 ٦كافیة ، المقدمة :ینظر : شرح الرضي على ال - ۷

                                                           



لــــى یــــد ه) ،وأنــــه تتلمــــذ ع٣٥٦و�ــــذ�ر بــــن الــــوردّي إن والدتــــه �انــــت فــــي �غــــداد فــــي ســــنة (
ه) ، و�ــرجّح خطــأ ماذهــب إل�ــه ابــن ٤٠٦ه) ، و�ن وفاتــه فــي �غــداد ســنة (٣٦٨الســیرافيّ (ت

 .برّي 
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 الفصل االول
 الكاف�ة على شرحه في الرضيّ  ومنهج الكاف�ة على شرحه في فالح ابن منهج

 ومصادرهما
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الم�حث االول

- ۱٤ - 



- ۱٥ - 

 حیث المنهج واالسلوبالتعر�ف �الكتابین من 
 أوًال : شرح الكاف�ة في النَّحو 

 : وأْسُلو�ه في الشرح َمْنَهُج ابِن فالح -
ـــُب ُشـــّراِح الُمتـــون الِعلِم�ـــة َســـواٌء أنحو�ـــةً  أم غیـــر نحو�ـــٍة ، َیَتَت�َُّعـــون المـــتن َفـــي شـــروِحِهم  ،   كانـــت أْغَل

َوَ�لَتِزُمـــون ِ�ـــِه ِمـــْن َحْیـــثُ التََّرِتیـــب والتَّْقِســـ�م لألْبـــَواِب والَمْوُضـــوَعاِت الـــَواِردة فِ�ـــه  ، ِمـــْن أْجـــِل التَّْوِضـــ�ح 
 والتَّْفِسیِر  للُمْتَعلِِّمین  .

ُط ِفـي َشـرِح الَمـادة َو�ّین اْبُن فالِح الَ�َمِني الَمْنَهَج اّلذَّ  َمة الِكَتاب ، َوُهو التََّوسُّ ي َسَلَكُه ِفي َشْرِحِه ِفي ُمَقدَّ
ِف�ــه أو تعقیــد ، ولكــن ُ�َالَحــظُ َعلــى َشــْرِحِه َ�ْثــَرة االْســِتْطَراِد ،  َوالُ�ْعــدُ َعــْن أْصــِل الَمْوُضــوِع ،   لــلٍ ُدوَن خَ 

، َمـــَع الَفواِئـــدِ التَّـــي َتْتعّلـــُق �الَمـــاَدة النحو�ـــة )١(التَّْفِرِ�َعـــات  ِذْ�ـــِرهِ فضـــال عـــن مّمـــا ُ�َشـــتُِّت ِذْهـــَن الَقـــارئ ، 
 .)٢(أح�اناً 

ــْینَ َمــْتِن الَكاِف�َّــة وشــرحه  ــَة الَفْصــِل َب ــْد َســَلَك ِفــي َشــْرِحِه َطِر�َق فیــذ�ر َ�ــالَم الُمَصــّنف �عــد �لمــة (  ، َوَق
ـرح ) ، المتن )   ، ِاْذ َ�ُقـومُ ِبَتْفِكِ�ـِك ِعَ�ـاراِت ابـِن الَحاِجـبِ  ، ُثمَّ َیْتَنـاَوُل َشـْرَح َنـّصِ الَمـْتِن �عـد �لمـة (الشَّ

�عترض على ما جاء من ألفاظ في متن ، ف�شرحها ، وقد ِمْن النَِّص َغاِل�ا ً  ةَ�ْأُخذُ ُ�لَّ ِعَ�اَرٍة َعلى حدوَ 
إذ نــراه  یتعقــُب ، و�قــّدم التفســیر المناســب   ،اِظ أخــرى مــع تبر�ــرِه  لــذلك و�قتــرُح  إْبــَدالها �ألفــ، الكاف�ــة 

: " إذ �قـول ابـن الحاجـب  ،منها حدُّ االسـم  ،من ذلك  ذ�ر �عض الحدود وألفاظها  ،ألفاَظ المصّنف 
الحدُّ َغیـُر هذا  وقد اعترض عل�ه ابن فالح ال�مني  �قوله :" ، )٣("االسُم : ما دلَّ على معًنى في َنْفِسهِ 

غفـال المصـّنف ذ�ـر القـوِل إ ومنهـا   ، )٤(" ِة ف�ـهأ، واإلشـارِة ، والعقـِد ، واله�ـ َغیُر مانٍع  لدخولِ  الخطّ 
فهي َتدخُل في  ،)٥(وهي ِمن االلفاِظ المستعملِة في اصطالِح النحاِة  ،والكلِم مع اللفِظ والكلمِة والكالِم 

 .سماء وُتَعدُّ ِمن اال، في حدِّ االسِم 
ّنـه �صـُف ألفـاَظ ابـِن الحاجـِب فـي أف، فـالِح ال�منـي  علـى المصـّنف  وعلى الرغم من اعتراضات ابـنِ  

منهـا  ،و�وافقـه علـى ماذهـب ال�ـه فـي مواضـع �ثیـرة ، الغالب  �مـا َتسـتحقُه ِمـن الصـواب أو التـرج�ح  
عل�ـه ؛  ألّنـهُ مفـرد شكاًال في عدم تقـد�م اعـراب مـاال ینصـرف إفي اعراب جمع المؤنث السالم إذ أورَد 

 ٧٤٥/ ٢ینظر شرح الكاف�ة في النحو :   - ١
 ٨٩٧/  ٢ینظر المصدر نفسه :  - ٢
  ١٠٨/  ١: المصدر نفسه   - ٣
 ١٠٨/  ١:  المصدر نفسه - ٤
 ٩١/  ١ینظر المصدر نفسه  :  - ٥

                                                           



- ۱٦ - 

على هذا االشـكال �ـأنَّ ابـَن الحاِجـب "  َلـْم ینظـْر فـي تقسـ�م االعـراِب  إْذ ردَّ ،  و المفرد �سبق الجمع  
 .)١(والكسرة أقوى من الفتحة فلذلك قدمها  " ،بل الى َنفِس االْعَراِب  ،الى محّله  

ـــالح �اعتراضـــاته  علـــى المـــتِن    ـــُن َف ـــم �كتـــِف اْب ـــْن ألفـــاِظ  ومـــا و  ، ول ـــق ، رد ف�ـــه ِم بـــل  َنجـــدُه  ُ�عّل
فیرى أح�انـًا ضـرورة اإلضـافة أو الحـذف أو التعـدیل أو  ، علىَ مْنَهِج�َّة اْبِن الَحاِجِب في َمتن الَكاِف�ة 
ِفـي َموُضـوِع ( ِ�ـال وِ�ْلتَـا ) التمثیـل ِمْن ذِلَك علـى َسـِبیِل  ،التقد�م أو التأخیر في هذا الموضع أو ذاك 

الثالث :  ،الثاني : ِفي َمعِرَفة َذاِتها  ،َقوله : "  وفي( ِ�ال وِ�ْلَتا ) َثالَثة أْ�َحاث : األول: في إَضاَفِتها 
ه یرى ضرورة َتْقِد�م َما أْضِمَر َعاِملُ  ، إذُدُخول الَفاء على الَخَبِر ) َوَ�ذلك ِفي َمْسأَلة ( ،)٢(ِفي إعرابها "

  . )٣(في َ�اِب االْشِتَغال ،علىَ شرْ�َطة التَّْفِسیر
 ، ثـم عطـف الب�ـان   ، ثـم التو�یـد  ، إْذ ذ�ـر ابـن فـالح الصـفة  ، وفي اعتراضه على َتْرِتیب التَّواِ�ع  

مـن  في مواضع �ثیـرة ،اضافة الى ذلك استدراكاته  على ابن الحاجب  ، )٤(ثم العطف  ، ثم البدل  
 ،ذ�رها ابُن فالح ، قوال  أف�ه س�عُة و  في المبتدأ  عدم ذ�ر المصّنف العاملَ  تمثیلذلك على سبیل ال

و ف�ِه َس�عُة أقوال َذكرَها ابن فالح �التفصـیِل ، وعدم ذ�ِر اسم (الت )  )٥(، ةَوناقَش ُ�لَّ قول على حد
 .)٦(َورجَّح منها  َما ذهب ال�ه ال�صر�ون ، �التفصیِل 

إذ َ�سأل نفسـه :" فـإن قیـل ..." ثـم �جیـب عـن   ،  �ستعمل  في شرحِه أسلوَب الحوارِ  و�ان ابن فالح
َوَ�ْســَتْعِرُض فــي شــرحِه َمــا جــاء   ،    )٧(الســؤاِل أو االشــكاِل اّلــذي أورده  �قولــه  :"قلنــا " أو "الجــواب "

هــا َوُ�نــ ، َمــع ذ�ــرِه اآلراء والَمــذاهب الّنحو�ــة   ، ِمــْن الِخالفــاِت الّنحِو�ــة   اقُش ُحَجــَج ُ�ــلِّ َمــذهب  وَ�ردُّ
  .أو َیتُرك الَمسأَلة ُدوَن َترج�ح أو تضع�ف ، أو ُیرّجُح �عضها ، أح�انًا 

ــواِب   ه رأي الكــوفیین فــي ، منهــا وقـد ینفــرد ِبــذ�ر َرأي َخــاص �ــِه َ�ســتدُل عل�ــه وَ�ــراُه َقرِ��ــًا ِمــن الصَّ فــي ردِّ
ّنــه لــو �ــان مشــتقًا مــن ( الســمو ) لكــان الفعــل والحــرف إ:" تــرج�حهم اشــتقاق االســم مــن الســمو ، �قولــه 

ـــُمو هـــو الُعُلـــو ، وُعُلـــو اللفـــظ علـــى معنـــاه لـــ�س إالّ   لداللتـــه عل�ـــه ، فداللتـــه عل�ـــه ســـمٌة اســـمین ؛ ألّن السُّ
 .)٨("عل�ه

 ١٤٣/  ١:    النحو في الكاف�ة شرح - ١
 ١٦٤/  ١: المصدر نفسه   - ٢
 ٤٠٨/ ١: المصدر نفسه  ینظر - ٣
 ۹۰۹/  ۲:  نفسھ ینظرالمصدر - ٤
  ١/٣٤٨:  المصدر نفسه    ینظر - ٥
 ٤٤٤ -٤٤٥/   ١ینظر المصدر نفسه  : - ٦
/  ٢،   ٣٨٢ ، ٢٣٢-٢٣١ ،٢١٩ ،٢١٣ ،١٤٣ ،١٤٠  ،١٢٥ ،١٢٠ -١١٩ ، ١١٧ -١١٣ ،١٠٩  ،٩٩/ ١ینظـــــــــــر المصـــــــــــدر نفســـــــــــه  :   - ٧

٩٩١-٩٩٠  ،٩٣٧  ،٩٢٨ 
 ۱۱۳/  ۱: الكاف�ة في النحوشرح  - ۸

                                                           



- ۱۷ - 

و�ــردُّ �عضــها و�قبــل الــرأي  و�ناقشــها، فهــو یوردهــا �التفصــیل ، وفــي تعاملــِه مــع آراء العلمــاء وأقــوالهم 
ه و�سـتقر�ه و�سـتدل عل�ـه وفق ما �ق�س علىأو ینفرد في ذ�ر رأي یراُه مناس�ًا ،الذي یثبت عنده  القوي 

)على رأي  امــام النحــاة ســیبو�ه (ت هـــ ٢٨٥ترج�حــه رأي المبــرد (ت تمثیــلالمــن ذلــك علــى ســبیل  ، 
 ثاني االسمین  نحو قول الشاعر : ضافة و�ة تكر�ر المنادى المفرد المعرفة ، في مسأل  هـ)١٨٠

 )١(ت�َم َعِديٍّ ال أ�ا لكُم                 ال ُیلقینَُّكُم في َسوأٍة ُعَمرُ  �ا ت�مَ 
 ، النصـب علـى أنـه منـادى مضـاف أو، الضـم علـى أنـه منـادى مفـرد  ول (تـ�م )األف�جوز فـي االسـم 

أو علـــى  ،أو عطـــف ب�ـــان،أو مفعـــول �ـــه لفعـــل محـــذوف  ،وفـــي االســـم الثـــاني النصـــب علـــى التو�یـــد
ول علـى الضـم سـم األول في جـواز نصـب االأْن ذ�ر ابن فالح الوجه األ �عد، و ضمار حرف النداء إ

ول (ت�ُم) وهو الق�اس ، ونصب االسم الثاني (تـ�َم) ، �عـرض الوجـه الثـاني فـي جـواز نصـب االسـم األ
ّن األول مضـــاف إلـــى اســـم إرد �قولـــه : " ، یـــذ�ر رأي المبـــ (تـــ�َم) ووجـــوب نصـــب االســـم الثـــاني (تـــ�َم)

) ، وهذا أقوى من قول سیبو�ه  محذوف دل عل�ه االسم الثاني ، والتقدیر : ( �ا ت�َم عدٍي �ا ت�َم عديٍ 
أولــى مــن الفصــِل َبــین الُمضــاِف َوالُمضــاف إل�ــه  -لداللــة الثــاني عل�ــه  -؛ ألّن حــذف المضــاف إل�ــه 

، َوقــد یتــرُك الَمْســألة ِمــن ُدوِن تَــرج�ح ، ِمــن ذلــك اخــتالفهم فــي حــذف الفعــل وجو�ــًا مــع )٢(�الَتأكیــِد " 

، إذ أورد أر�عة أقوال ) ٣( ﴾  َخۡیٗرا لَُّكمۚۡ  ٱنتَُھواْ  ﴿المفعول �ه  ، وهو من السماع ،  �قوله تعالى : 

هــ):  ١٨٩عن التثلیـث وأتـوا خیـرًا  ،  والثـاني قـول الكسـائي(تانتهوا قول سیبو�ه : أقوال ف�ه : األول 
إنَّ (خیـــرًا) خبـــر �ـــان والتقـــدیر �كـــن االنتهـــاء خیـــرًا لكـــم  ،  والثالـــث  للفـــراء وهـــو أّنـــُه صـــفة للمصـــدر 
المحــذوف والتقــدیر انتهــوا انتهــاًء خیــرًا لكــم  ،   والرا�ــع قــول �عــض الكــوفیین علــى أنــه حــال  ،  و�عــد 

 . )٤(لم یرجح أ�ًا منها  ذ�ره األقوال
رّدًا مقتض�ًا ال یبین ف�ه رأ�ه بوضوح أو �حفـظ لصـاحب  ،  أح�انًا  راء على �عض اآلو�رّد ابن فالح 
مـن  ،و�حفـظ لصـاحب الـرأي مكانتـه  العلم�ـة ، فكـان عل�ـه الـّرد �مـا �حـتج لـه أو عل�ـه  الرأي مقامه ،

وقـد ذ�رنـا   ،  ) ٥(في مسألة ما  �قوله : " ال�خفـى ضـعفه "  ه على الخلیل بن أحمد الفراهیديّ ذلك ردّ 
 ،أنَّ ِسمَة  االْسِتْطَراد واضحة في شرح ابِن فالِح الى حدٍّ ت�عُده أح�انًا �لَّ ال�عـد عـن أصـل الموضـوع 

 ٢٠٥/ ٢، و�نظر : �تاب سیبو�ه :  ٢١٢:�شرح دمحم بن حبیب دیوان جر�ر  - ١
(�جــّوز ،  ٢٧٣ -٢٧٢/  ٣وشــرح ابــن عقیــل :، ٢٢٧/ ٤، و المقتضــب :   ٢٠٥/ ٢:ســیبو�ه و�نظــر �تــاب  ، ٢/٥٣٠شــرح الكاف�ــة فــي النحــو :  - ٢

 ٢٠٦/ ٢ینظر : �تاب سیبو�ه :د الثاني) سیبو�ه نصب األول بتقدیر اضافته الى ما �ع
 ١٧١النساء :  - ٣
 ٤٩٤/  ٢ینظر شرح الكاف�ة في النحو :  - ٤
 ٥٠١/  ٢المصدر نفسه :  - ٥

                                                           



- ۱۸ - 

ففــي ذ�ــر الحــدود مــثًال  یتناولهــا  عنــد �ــل مــن اللغــو�ین والنحــو�ین والمتكلمــین والفالســفة واألصــولیین 
 .و�توسع ابن فالح في الق�اس ، هم  وغیر 

وان �انـت ، وقبوله للقراءات الس�ع�ة والعشر�ة والشـاذة    ،ونالحظ في  شرحه �ثرة الشواهد القران�ة   
أو فـي ِاقـرار  ،عتـراض علـى �عـض آراء العلمـاء ألن القراءات عنـده هـي المـدخل لال ؛تخالف الق�اس 

ّأّمـا شـواهده الشـعر�ة فانهـا قـد بلغـت  ، )١(أو االحتجاج بها لتـرج�ح مـذهب علـى  آخـر  ،قاعدة نحو�ة 
�مــا �قــول محقــق الكتــاب  الــد�تور نصــار دمحم   ،)٢(فــي الجــزء االول نحــو : ســ�عمئة وخمســین بیتــاً  

بـــل یتجـــاوز ، هـــو �ستشـــهد �اشـــعار القـــدماء (قبـــل االســالم )حتـــى شـــعراء العصـــر الع�اســـي ف ،حســین 
مــن ،  فــي قضــا�ا أســلو��ة و�الغ�ــة  للتمثیــل واالســتئناس فقــطعصــر االستشــهاد  الــى شــعر المولــدین 

 .)٤()هـ ٣٥٤وأبي الطّیب المتنّبي (ت )٣()هـ٢٣١أمثال أبي تّمام ( ت 
َبـل  َال َ�كتِفـي بـذ�ر البیـِت الشـعري أو القـوِل أو المثـل ، في روایتـه ألشـعار العـرب وأقـوالهم وأمثـالهم و  

 القول . وِقّصَة  المثل أو،ومناس�ة البیِت الشعري   ،اسَم الشاعرِ  غالً�ا یذ�ر
 ثان�ا : شرح الرضي على الكاف�ة 

 سلو�ه في الشرح :�منهج الرضي و  -
ــَع الّطرِ�َقــة التــي َســاَر َعلْیَهــا ابــُن الَحاِجــب  فــي َ�اِفّیِتــِه ، والّرَضــي ُ�َشــاِ�ه ابــإ ن َفــالح ّن الّرضــّي َقــد َتَتّ�

المـتن  ، إذ یـذ�ر المـتن أوًال مسـبوقًا بــ (قـال ابـن الحاجـب ) ثـم یبـدأ �الشـرح الَ�مِني ِفـي َطر�قـة  الِتـَزاِم َ 
ــــ ( قـــال الرضـــي ) والتوضـــ�ح وا ـــة  -وقـــد �أخـــذ جـــزءًا ، لتعلیـــق مســـبوقا ب مـــن المـــتن  -�لمـــة أو جمل

أح�انًا ، من �ستدرك ��ان رأ�ه و وفي شرحه ، له ) ، ثم یبدأ �الشرح والتعلیق مسبوقاً  في الغالب بـ (قو 
فیـذ�ر تلـك  ،)٥(ذلك �المه على أحكام االسـتثناء إذ قـال : " تكملـة فـي ذ�ـر أمـور أهملهـا المصـنف " 

ف�عــّدل أو  ل القــول فیهــا   ،  وقــد �عتــرض علــى �عــض ألفــاظ  أو ع�ــارات المــتن  ،االمــور ، و�فّصــ
الكــالم مــا تضــمن �لمتــین  شــرحه قــول ابــن الحاجــب : "أو یوضــح ، ومــن ذلــك  فــي  یز�ــد �قتــرح أو 

،إْذ ابتــدأ الرضــي حدیثــه عــن ســبب  )٦(�االســناد ، وال یتــأّتى ذلــك إّال فــي اســمین، أو فــي فعــل واســم " 
تقد�م حدِّ الكلمة على حدِّ الكالم ، وما معنى تضمن �لمتـین ، ومـاالمراد �اإلسـناد  ، واعتراضـه  علـى 

صـلي لـى المصـنف أن �قـول : �اإلسـناد األو�ـان ععل�ـه �قولـه : "  ز�ـدیإذ قول المصـنف �اإلسـناد ،  

  ٨٥٧ - ٢/٨٥٦:  النحو في الكاف�ة شرح ینظر - ١
 ١/٤٣: المصدر نفسه  ینظر - ٢
 ٦٢٥/  ٢،  ٣٦٤/  ١: المصدر نفسه  ینظر - ٣
 ٩٦٧، ٧٩٤، ٦٦٧/  ٢ینظر المصدر نفسه  :  - ٤
 ١١٤/ ٢:  المصدر نفسه   - ٥
 ٣١/   ١شرح الرضي على الكاف�ة  :  - ٦
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ـــه، ل�خـــرج �االصـــلي اســـناد المصـــدر واســـمي الفاعـــل والمفعـــول والصـــفة  ـــه لذات المقصـــود مـــا تر�ـــب �
،  ثـــم تحــدث عـــن الفــرق بـــین الجملـــة )١(" المشــبهة والظـــرف، فإنهــا مـــع مـــا أســندت إل�ـــه ل�ســت �كـــالم

المصــنف �االســناد ولــم یــذ�ر اإلخ�ــار ، وتحــدث عــن التر�یــِب الَعقلــي الثنــائي َبــیَن والكــالم ، وِلــَم قــال 
األش�اء الَثالثة أْي االسم والَفعل والَحرف ،  وجعلها في ِستة  أقسام ، فاالسمان �كونان �المـًا واالسـم 

، والحرف مـع  �المًا ،وأ�ضًا الفعل مع الفعل أو الحرف انوالفعل �ذلك  ،أّما االسم والحرف فال �كون
 الحرف .

وایــراد آراء العلمــاء فــي المســألة ، و�ــذ�ر �ــل مــا یتعلــق �الموضــوع مــن خالفــات بــین المــذاهب النحو�ــة 
والـدلیل علـى سـبب اخت�ـاره مـن اآلراء أو ، و�ؤ�د و�عارض مع ذ�ر العلـة ، ل و�ناقش و�حلّ  ،الواحدة  

وقــد ینفــرد �ــآراء خاصــة �ــه ، وهــو فــي ،  و�عــرض الّرضــي رأ�ــُه فــي معظــم المســائل  ، ردوده علیهــا  
 ، ُمَعــِززًا َذلـك �األِدَلــِة الواف�ــةِ  ،ِاعتراضـاته یتخیــل قضـا�ا �طرحهــا أمــام القـارئ ثُــمَّ �قــوُم �اإلجا�ـِة َعْنَهــا  

 :َنحـو  قولـه تعـالى  ، غیِر َلفظ الفعل المذ�ور من وِمْن َذلك َتوض�حُه َجواز َمجيء الَمفُعول الُمْطَلق 

بَـَتُكْم ِمَن اْألَْرِض نـَبَـااتً  ﴿ إذ إّن  رأي سـیبو�ه فـي �لیهمـا   ،وقولـك : قعـدت جلوسـًا  ، )٢( ﴾َواهللَُّ أَنـْ

 الع�ــاس المبــرد يأبــو  ، )هـــ ٢٤٧عثمــان المــازني ( ت يومــذهب أبــ ،علــى أنــه منصــوب �فعــل مقــدر 
و�عـد ذ�ـر المـذهبین  ، أنه منصوب �الفعل الظاهر،  )هـ ٣٦٨سعید السیرافي (ت  يوأبه) ،٢٨٥(ت

والسیرافي  �قوله : " إنـه منصـوب �الفعـل  المبردو  لمازنياح مذهب رجَّ  ،  في ناصب المفعول المطلق
 . )٣(ألّن األصل عدم التقدیر �ال ضرورة ملجئة ال�ه "؛ وهو أولى  ،الظاهر 

  صـرفها الصفة في منعألصالة في  اختالفه مع النحاة الذین �شترطون ا ، ومن آرائه التي انفرد بها  
ن لـــم �قـــم لــي دلیـــل قـــاطع علـــى أنَّ الوصـــف العــارض غیـــر معتـــد �ـــه فـــي منـــع �قولــه : " وأنـــا إلـــى اآل

 . )٤(الصرف "
عــّج شــرحه  وتنوعــه ، إذ وصــفه أحــد ال�ــاحثین �قولــه :" ت ال�ــارزة فــي شــرحه �ثــرة التعلیــل ومــن الســما

أو مسألة أو ظاهرة نحو�ة،  نقف على حكم نحويّ  �العلل، تعل�م�ة �انت أو ق�اس�ة أو جدل�ة، فال نكاد
عـرض لهـا دون أن �عّللهـا، فقـد سـمت نفسـه إلـى التفــوق فیهـا، فأعمـل فكـره فیهـا وغـاص فـي �وامنهــا، 

 . )٥(فأوغل فیها وأغرب وأ�عد، منتزعًا أغلبها من �تب المناطقة، والفالسفة والمتفقهین األصولیین "

 ٣٢/   ١:   الكاف�ة على الرضي شرح - ١
 ١٧: نوح   - ٢
 ٣٠٣/  ١شرح الرضي على الكاف�ة  :  - ٣
 ١٢٧/  ١المصدر نفسه      :  - ٤
 ٤١٥شروح �اف�ة ابن الحاجب حتى نها�ة القرن الثامن الهجري (أطروحة د�توراة):  - ٥
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، و�تســم منهجــه غال�ــًا �عــدم قبــول تعلــ�الت النحــو�ین بــل یــرّجح مــا یتفــق مــع منهجــه ومــا یــراه مناســ�ًا  
واألمثلـة ، و�انت العلة عنده هي الوسیلة في تفسیر �ل الظواهر النحو�ة واللغو�ة وشرحها �التفصیل  

فاألسـماء هـي األصـل  علـة اختصـاص الجـر �االسـم ، تمثیـلثیرة جدًا ، منها على سـبیل العلى ذلك �
؛ ســماء "واالســم قبــل الفعــل حــداث االأألّن األفعــال هــي  ؛ وذلــك الكــالم ،واألســماء تســبق األفعــال  فــي

ــإْذ ،  ) ١"(ألن الفعــل منــه  ــ�عّل ألّنهــم قصــدوا أْن ؛  ه :" و�ّنمــا اْخــتّص الجــر �االســمل الرضــي ذلــك �قول
و�نقصوا من المضارع الذي هو فرعه ف�ه واحـدًا ألصالته في اإلعراب، حر�اته الثالث، ؛ یوفوا االسم 

، )٢(منها، فنقصوه ما ال �كون معمول الفعل وهو الجر وأعطوه ما �كون معموله وهو الرفع والنصب  "
 ي الفعل؛ لهذا  ناسب الجـر االسـم حرف الجر أو اِالضافة، ول�س لهما تأثیر ف�و�ما أّن  الجر �حدث 

تقــد�م الفاعــل اذا �ــان ضــمیرا متصــال علــى المفعــول �ــه ،  فقــد ،  و�ــذلك فــي المرفوعــات فــي وجــوب 
، اذ )٣(ذ�ر سیبو�ه أّن الفاعل یتقدم على المفعول �ه ، وهو  �ثیر في �المهم ، وهو فـي العر��ـة جیـد

عّلــل الّرضــي ذلــك �قولــه :" ِاْن �ــان الفاعــل ضــمیرًا متصــًال، وجــب تقد�مــه علــى المفعــول، ســواء �ــان 
مرًا ًا، �ـــ(ضر�ُت ز�ــدًا)، أو مضــمرًا منفصــًال، �ـــ (مــا ضــر�ُت اّال ِاّ�ــاَك)، أو مضــالمفعــول ِاســمًا ظــاهر 

، وفي علة جعـل االعـراب فـي آخـر الكلمـة  )٤("  �صیر المتصل منفصالً  متصًال، �ـ ( ضر�تك)؛ لِئّال 
ألّنـه داٌل علـى وصـِف االسـم، أي  ؛َل االعـراُب فـي آخـر الكلمـِة ِعـُ�علل الّرضـي ذلـك �قولـه :" و�ّنَمـا جُ 

ســماء تعتر�هــا المعــاني ، أي أّن اال )٥(كونــُه ُعْمــدة أو َفضــلة، والــَداُل علــى الوصــف َ�عــَد الموصــوِف."
علـى َهـذه المعـاني   َوِصـوِرها َدالئـلُ  أبنیتهـا  المختلفة ، فتقع فاعلة ومفعولـة ومضـافًا إلیهـا ، َولـ�َس فـي

 إلى َهذه الَمعاني .تشیر َجَعَل َحر�اِت اإلعراِب َمّما ، َبل َتْشَترُك َمعها، 
مـن دون ذ�ـر مصـّنفه، مـن ذلـك ذ�ـره أْن یذ�ر صاحب الكتـاب  كان ُه ِفي ِذ�ِر الَمصادِر فوأمَّاَ مْنَهجُ 

، أو یــذ�ر اســَم الُمَصــنَّف مــن دون )٧(هـــ)  ٣١٦وابــن الســراج (ت )٦( هـــ) ٢١٥ألخفــش األوســط (ت ا
والّرضـي  ، )٨(یذ�رهما معًا من ذلك قوله :" قال األخفـش فـي �تـاب األوسـط "ذ�ر اسم صاح�ه ،  أو 

�قولـه :" صـاحب المغنـي " ، �الوصـف مضـافًا إلـى �تا�ـه ،  یذ�ر ابـن فـالح ال�منـي فـي شـرحه دائمـًا 
في �ل ما ینقل عنه من آراء ،  وهو في أكثرها �ان معارضًا لرأ�ه ،  وقد ذ�ره في تسعة مواضع من 

     ٨٣اال�ضاح في علل النحو  : - ١
 ٤٤/  ١شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٢
 ٣٤/  ١ینظر �تاب سیبو�ه    :  - ٣
            ١٩١/   ١شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٤
 ٧١/   ١: المصدر نفسه  - ٥
 ٦٧/ ١: المصدر نفسه   نظری - ٦
 ١١٥/  ١ینظر المصدر نفسه  :   - ٧
 ١٧٧/ ١المصدر نفسه :  - ٨
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قولـه : " قـال صـاحب المغنـي : یتصـرف الظـرف المضـاف  تمثیـل ،  من ذلك على سـبیل ال )١(شرحهِ 
ز�ـد، الحـار أو ال�ـارد، علـى أن �كـون  صـفة لیـوم، قلـت: م جملة، ف�صح أن �قال: جئتك یوم قـدإلى ال

ومع غرا�ة هذا االستعمال وعـدم سـماعه، ین�غـي أّال یتعـرف المضـاف إذا �ـان الفاعـل فـي الفعل�ـة، أو 
 . )٢(بتدأ في االسم�ة، نكرة، نحو: یوم قدم أمیر، و�وم أمیر �بیر قدم، إذ المعنى: یوم قدوم أمیر "الم
. 

 �الشــواهدِ  مــاُعِرفَ  صــورةِ  فــي النحــوِ  قواعــدِ  أي تقر�ــرِ أّمــا  اْســُلو�ُه  َفَنِجــد ِف�ــِه اْهِتَماَمــُه فــي َتقر�ــر النحــو 
علم�ـة  ، وطر�قـة طـرح المـادة ال ،القواعـدِ  لتقر�ـرِ  العـربِ  كـالمِ  مـن العلمـاءُ  �ـه اسَتشـهدَ  مـا وهـو اللُّغو�ـِة،

ـــار  ـــ�م الق ـــى تعل ـــة النحـــو ،  ونجـــد �عـــض  ءي للوصـــول ال معرفـــة �ـــالم العـــرب ، مـــن أجـــل تحقیـــق غا�
الغمــوض أح�انــًا فــي ع�اراتــه،  والســبب فــي ذلــك أّن الّرضــي عــاش فــي عصــر تــداخلت ف�ــه مختلــف 

ــ قــد ذ نجــد النحــاة إت فــي الدراســات النحو�ــة الســا�قة، العلــوم ومنهــا علــم المنطــق والفلســفة حیــث تغلغل
لفـاظ  ، وتعمقهـم فـي ن فـي صـ�اغة األ�ثـرة التـأو�الت العقل�ـة ، والتفـنّ استخدموا في أسالیبهم الجـدل ،و 

دخـالهم إلنحـاة الـذین سـ�قوه قـد أفرطـوا فـي نجـد مـن ا ؛ إذ ذلـك �ـان شـائعًا  التعلیل والفلسـفة ف�ـه ، �ـلّ 
بهامـه وغموضـه ، مـنهم علـي بــن إى الـى ا أدّ علـم المنطـق والفلسـفة  فـي مسـائل النحـو وقضـا�اه ، مّمـ

هـ) الذي نحا نحو المنطـق فـي التعلیـل فمـزج المنطـق �ـالنحو إذ وصـفه أبـو  ٣٨٤(ت  الرّمانيّ ع�سى 
�ان النحو مـا �قولـه الرمـاني، فلـ�س معنـا منـه شـيء، و�ن إن هـ)،  �قوله : "  ٣٧٧علي الفارسي (ت 

النحو المفلسف ، في حین نجد  ،  فكان للرمانيّ  )٣(كان النحو ما نقوله نحن ، فل�س معه منه شيء "
نجد نحو�ین آخر�ن ، قد وظفوا المنطق في توض�ح م�احث النحو ومقاصده ،ومن هؤالِء النحاة رضّي 

را�اذي ،الــذي لــه طر�قتــه الخاصــة ، ومــن ألفــاظ المناطقــة   التــي اســتعملها فــي شــرحه : ( تَ ْســالــّدین األ
یـد ، والجـوهر والعـرض والماه�ـة ) وغیرهـا  ،  التناقض  ، والحـّد و الخاصـة ، والـدور ، والمطلـق والمق

مـاهیتین، فـال �مكـن جمعهمـا  قوله : " اعلـم أن المبتـدأ اسـم مشـترك بـین تمثیل ومن ذلك على سبیل ال
الن الحّد مبین للماه�ة �جم�ع أجزائها، فإذا اختلف الشیئان فـي الماه�ـة لـم �جتمعـا فـي حـّد  ؛  في حد

")٤(. 
، فــي شــرحه �كثــر غال�ــًا مــن تفر�ــع المســألة الواحــده ، ثُــمَّ یــذ�ر االعتراضــات علیهــا  و�ــان الرضــيّ  

یــذ�ر اعتراضــاته  وفــي حــدوده ورســومه  ، ثــم �جیــب عنهــا، ومــن ثــمّ  الســ�ما قــول ابــن الحاجــب فیهــا ،

 ٤١٧،  ٢٨٩،  ٢٧٥/ ٤،  ٤٦٥،  ٢٠٨،  ١٧٦،  ١٠٢، ٣٧/ ٣،  ٩٢/ ١:  الكاف�ة على الرضي شرح ینظر - ١
 ١٧٦/  ٣:  المصدر نفسه   - ٢
 ١٨١/  ٢�غ�ة الوعاة :  - ٣
 ٢٢٣/ ١شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٤
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ذلـك قـد جعـل شـرحه أح�انـًا غیـر واضـح ، ال�فهـم المـراد  الجواب عنها وهكـذا ، و�ـلّ  على الجواب، ثمّ 
 ما وصل األمر الى حّد تعقید فهم المسألة مدار ال�حث .منه ، ور�ّ 

 ، وعلى العموم فاستطراده ف�ه اعتدال ، على العكس من ابِن فـالِح ال�منـيّ  )١(وهو في شرحه �ستطرد 
 ُمفرطًا.اّلذي �ستطرُد في شرحِه �ثیرًا ، َوُ�سِهُب إْسَها�ًا 

ة ، وسالمة منطقه ، على عقلیته الفذّ  یدلّ  فكان في تعامله مع آراء النحاة ، سلو�ه الخاّص إوللرضي  
دب منهـا قولـه :" ف�مـا قالـه نظـر من األوقدرته الفائقة ،  ومن خالل ردوده علیهم ، نجد في رّدِه نوعًا 

منهـا فـي القاعـدة التـي وضـعها المصـّنف ، اآلخـر قسـاوة فـي التعبیـر  ، في حین نجـد فـي �عضـها )٢("
بــین �قــع االشــتراك وعــدم االختصــاص فــي عــّد الكلمــات المشــتر�ة بــین الحرف�ــة وغیرهــا �أنــه یراعــي أن 

فـــي أصـــل شـــار�تین المناســـبتین فــي المعنـــى المین فـــي اللفـــظ تاثلمــفـــي النـــوع ، الم ختلفـــینالكلمتــین الم
فحاشا وخال وعدا، الحرف�ة،  على نفسه �قوله  : "قال الرضي وقد اعترض ابن الحاجب  إْذ الوضع " 

ال أصــل أللفاتهــا، �خالفهــا فعل�ــة ، وأجــاب ، �أنهــا لمــا تضــمنت معنــى االســتثناء أشــبهت الحــرف فــي 
، ورّد الرضــي عل�ــه �قولــه : "   وهــذا عــذر �ــارد   )٣(عــدم التصــرف، فصــارت �أنهــا ال أصــل أللفاتهــا "

")٤( . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٨/ ٢:  الكاف�ة على الرضي شرح ینظر - ١
   ٤٦/  ١:  المصدر نفسه  ینظر  - ٢
 ٤/٢٦٣: المصدر نفسه   - ٣
   ٢٦٣/ ٤المصدر نفسه :  - ٤
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 الم�حث الثاني
 مادة الكتابین وق�متهما

 شرح الكاف�ة في النحو : أوًال/
،اّلتي ُألفْت في ُمْنَتِصف الَقرِن الَسـا�ع  الِهْجـِري ،  المشهورة بن الحاجب من الُكتِب إنَّ �تاَب الكافِ�ة ال

ِبهـا العلمـاُء،  غم من  َوَجازِتها أَحاطْت �كثیر من َمَسـاِئل الّنحـو ،وأُصـوِلِه  ،وأُْعجـب على  الرَّ  الكاف�ة وَ 
ــا َجعــإَ�ُقوا َوتسـا علــى َقــول الــّدكتور َطــارق  ل شــُروحها َ�ثیـرة  ،  َوقــد َبلغــتلــى َشــْرِحها َوَتْوِضــ�حها ، َممَّ

ـروح فـي اللغـِة العر�ّ�ـ )١(َنجم عبدهللا،  مئـة واثنـین وأر�عـین شـرحاً  ِة ، �ضـاف إلیهـا الّشـروح ،  َوَهـذه الشُّ
،  )٢(عراب الكاف�ـة إ ت َوالُمْخَتَصرات والمصنفات في الَمْنُظوَما َفْضًال َعنِ  التر�ّ�ة والفارسّ�ةفي اللغتین  

َ�ْعـَد  وفي الحق�قة تعدُّ " الكاف�ُة ُمَقّدَمـة فـي الّنحـو ُمـوَجزة ُتمّثـُل َطـورًا َجدِیـدًا ِمـْن أْطـَوار التَّـألِ�ف الّنْحـِويّ 
ل الّزَمْخَشِريّ  ة َعـْن ابُن الَحاِجِب َ�ِجُدَها ُمْغن�ـ، َوِفي َ�ثِیر ِمْن أْبَواِبها إَشاَرات َو�لَماَحات ُرّ�ما َ�ان  ُمفصَّ

�َغــزاِرة َمــا َ�ْعِرُضــه ِمــن َمــادة  نمــازوقــد االّشــروح ، تلــك فــالِح ِمــْن  ، وشــرُح ابــنِ  )٣(الّتْفِصــیل والّتْطِو�ــل "
ـام َنْحوّ�ة ،  َوَما یذ�ره ِمْن آراء الّنَحاِة  ِمْن ُمْخَتلف األْمَصاِر،  ِمْن الَ�ْصَرِة َوالُكْوفِة وَ�ْغـَداَد َوِمْصـر َوالشَّ

�ــة  ،  و�یــَراِد ُحَجــجِ ُ�ــلِّ َفِر�ــٍق ، َوُمنَاَقشــِتِه لِخالَفــاِت النَّْحو ُنَحــاِة األْنــَدُلِس ، َوَمــا َیــْذُكرُه ِمــْن افضــال عــن 
اس ،  علــى وفــق الق�ــ ابــداء رأ�ــه الخــاص بهــإخــر،  أو رِج�ح َ�ْعضــَها َوتضــع�ف �عضــها اآلَلَهــا،  ثُــمَّ َتــ

 تِها . واستقرائه للغة العر��ة َوأدلَّ 
منها  یذ�رها ،  امعتمدًا أدّلة وحججً بتعقِ�ه ألفاَظ ابِن الحاجب َوَنْقدِها ،أ�ضًا فالح  شرُح  ابنِ  انمازَ و 

عراب في عالمات اإل لمقصور على المنقوصعتراضه على المصنف في  تقد�م اا  لتمثیلعلى سبیل ا
م المصّنف المقصور ، واألجود تقد�م المنقوص ؛ ألن له ظهورًا ، ول�س تقدیره مطلقًا ، ،  �قوله :"  قدَّ

وما له حالة �ظهر فیها اإلعراب أولى �التقدم مما ال �ظهر ف�ه أصًال ، ولعله نظر إلى أّن ( األلف ) 
رحه وقد احتوى ش ،)٤(وأّما ( ال�اء ) فال یلزمها المّد " أقوى من ( ال�اء ) في المّد لمالزمة المّد لها 

ت الق�اس ن خالف�منها  و  ة ، والشاذّ ة الس�عّ�ة والعشر�ّ ن�ّ آة والقراءات القر ن�ّ آ�ثیر من الشواهد القر  على 
 نواعها المتعددة شواهد �حتج بها على مایذهب إل�ه موافقاً أة عند ابن فالح �ن�ّ آعد القراءات القر ذ تُ إ، 

ة خاصة ، وقد یرّجح قراءة على أخرى ،  ة عامة والنحو�ّ لغیره ،أو معارضًا له ، في المسائل اللغو�ّ 

 ۷۹-۷٦ ابن الحاجب آثاره ومذھبھ ، طارق عبد عون الجنابي : - ۱
 ٤ینظر الكاف�ة في علم النحو والشاف�ة في علمي التصر�ف والخط :  - ٢
   ٤٣/ ١شرح المقدمة الكاف�ة في علم االعراب : - ٣
 ١٧٩/  ١شرح الكاف�ة في النحو :  - ٤
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t b r ã � Î g » sà ã ƒ Nä 3 Z Ï B ` Ï i B OÎ g Í ¬ ! $ | ¡ Î p S 

$ ¨ B  Æè d ó OÎ g Ï F » y g ¨ Bé جمع  القراء على أ إذْ ،   )١( ﴾ ) &

tأنَّ (ما )  في ( $ ¨ B  Æè d ó OÎ g Ï F » y g ¨ Bé عاملة عمل )  ) &
(ل�س ) ، برفع اسمها ونصب خبرها ،  وهي لغة أهل الحجاز ، والقراءة االخرى �الرفع في �لیهما 
وهي قراءة  شاذة على لغة بني تم�م،  وقراءة المفّضل عن عاصم �الرفع أي رفع التاء في (أمهاُتهم) 

 . )٢() بز�ادة ال�اء ماهّن �إمَهاِتهمهـ) (  ٣٢وقرأ عبد هللا بن مسعود (ت
 ن�ة .آ�ات القر �اآل ن �انت قلیلة مقارنةً �و �ه  ، ة الشر�فة في �تاحادیث النبو�ّ واستشهد  �األ  
ق ة فهــي �ثیــرة إذ بلغــت فــي الجــزء األول ســ�عمئة وخمســین بیتــًا ، �مــا �قــول محّقــا الشــواهد الشــعر�ّ أّمــ

بــل تجــاوز �التحدیــد المكــاني ،فقــد استشــهد �الشــعر،  ولــم یتقیــد  ار دمحم حســین ،الكتــاب الــد�تور  نّصــ
لــم �قتصـر علــى ، ف ة ، و�ـذلك تجـاوز التحدیــد الزمـانيّ حـدوده الـى ق�ائــل تسـكن أطــراف الجز�ـرة العر�ّ�ــ

هــ)  ٢٣١مـنهم  أبـو تمـام (ت  ،المولدین فاستشهد �شعر عصر االستشهاد ، بل تعداه إلى ما �عده ، 
  تمام:بي أهـ) ، من ذلك قول  ٣٥٤(ت وأبو الطیب المتنبيّ 

 )٣(وما زال منشورًا عليَّ نوالُه      وعندَي حتى قد �قیُت �ال عندِ 
ذ�ر للتمثیــل واالسـتئناس فقــط  ، و�ـان یهــتم بتحقیـق نســ�ة یـو�ّنمــا  عنــد أكثـرهم  لـ�س مــن الشـواهد وهـو

،مـن ذلـك شـطر أحـد شـطر�ها ، اّلتي لـم یـذ�ر �ثیر من األب�ات البیت  الشعري إلى قائله   ، و�كمال 
فـالح البیـت �ـامًال فـي شـرحه  حیُث ذ�ر ابنُ )٤(البیت في �تاب سیبو�ه : " �ا لقومي لفرقة األح�اب " 

 �قوله:   
 )٥(�ا َلقومي ِلفرقة األح�اِب                  ونزوِل المشیِب دار الش�اِب 

 مثال ، وأقوال العرب الفصحاء من الصحا�ة واَألعراب .و�ستشهد أ�ضا �األ
ة و�ــذ�ر المصــطلحاِت النحوّ�ــ ،و�بــین الغمــوض فیهــا   ،حها یوّضــ ،ة التــي یــذ�رها المســائل النحوّ�ــ  

منهـا مصـطلح (المحـل  ،الكوف�ـة المنـدثرة المصـطلحات ذ�ر �عـض یـو  ،ختالِف المذاهب فیهـا اعلى 

 ٢المجادلة  : - ١
 . ٥٧/ ٦:للزمخشري ، والكشاف  ٧٠٣،و حجة القراءات ألبي زرعة :  ١٥٤:  من �تاب البد�ع  البن خالو�ه  شواذ القرانفي مختصر ینظر : و - ٢
 ٦٢٥/  ٢، وشرح الكاف�ة في النحو :١٠٤:الطائي ینظر دیوان أبي تمام  - ٣
 ٢١٩/  ٢�تاب سیبو�ه   :   - ٤
 ٥٠٧/  ٢شرح الكاف�ة في النحو :   - ٥
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 علـى شخصـیته تـدلّ  ،ومعلومات قّ�مـة  ، وفي شرحه آراء جدیدة  ،الذي هو ظرف مكان عندهم  )١()
وتعل�قاتــه علیهــا  ،و�انــت ردوده علــى آراء النحــاة ، وعقلیتــه المرنــة  ،وثقافتــه العم�قــة  ،ة القوّ�ــ العلم�ــة

وهــذا القــول لــم  منهــا  قولــه : "  ،و�انــت فــي ع�ــارات مختلفــة ،واعتــزازه  بهــا   ،تــدلّ  علــى ثقتــه بنفســه
والتــي  ،األقــوال التــي فیهــا ابهــام وغمــوض راء و وفــي شــرحه یوّضــح �عــض اآل ،  )٢(ُ�ْحــَك �مــا حققتــه "

ورد فـي  لـى توضـ�ح ،وتب�ـان  المـراد منهـا ،  مـن ذلـك مـاإفهمهـا علـى  المتعلمـین ،  فتحتـاج �صعب 
 .) ٣(�اب المفعول له

  نَّـُه لـم �حـظَ إ فابُن فـالح عـالٌم جلیـُل القـدِر ، و لغـويٌّ �بیـٌر، لـُه مكانتُـُه العلم�ـة ، ومنزلتـه الرف�عـة،  إالَّ 
النحــو )  لــم ینــل الحــظ  �الَقــْدر الــوافي مــن  الترجمــة والشــهرة التار�خ�ــة ،  و�تا�ــه  ( شــرح الكاف�ــة فــي 

هتمــام ، مقارنــة �كتا�ــه ( المغنــي فــي النحــو )  ،  األكبــر، مــن العلمــاء �الدراســة واالالنصــیب األوفــر، و 
ین االْسـَتَراَ�اِذي ینقـل عـن ابـن فـال و�صـفه بــ  )٤(ح مـن �تا�ـه (المغنـي )لكن اّلذي �الحظ أنَّ رضي الـدِّ

داللة واضحة ،على المكانة العال�ة،  والمنزلة الرف�عة،  اّلتي یتمتع بهـا  (صاحب المغني ) ، مما یدلّ 
ومـن .)٥(،  َفقد َنقل الرضّي مـن �تا�ـِه الُمْغِنـي فـي تسـعِة مواضـَع ِمـْن َشـرِحِه للكاف�ـِة ابُن فالِح  ال�منيّ 

، )٦(األشــ�اه والنظــائرهـــ) فــي �تاب�ــه   ٩١١العلمــاء الــذین نقلــوا  عــن �تا�ــه المغنــي ،  الســیوطي(ت 
،  والش�خ �اسین  )٨(ن )آفي �تا�ه (البرهان في علوم القر  هـ ) ٧٩٤ (ت ، والزر�شيّ  )٧(وهمع الهوامع

األزهـري  هـ) في حاشیته على شرح التصر�ح على التوض�ح للعالمة خالد١٠٦١ �اسین الحمصي (ت
 .)٩( هـ) ٩٠٥ت (

 شرح الرضي على الكاف�ة :ثان�ًا / 
ــُروح َعلــى الَكاِف�ــة   َفِعْنــَدَما ُ�ْطَلــُق   ،َیْبــرز َشــرُح الرَّضــيِّ  ،َوأْعَظِمَهــا   ،َوأْكَمِلَهــا   ،ِمــْن َبــْیِن أْفَضــِل  الشُّ

هن َشـرُح الرَّضـي  ـُروح ،َشرُح الَكاِف�ة َیْتَ�اَدُر إلى الذِّ ًة َقـد اْمَتَلـَك الرَّضـيُّ َعْقل�َّـفَ   ،ِمـْن َبـْیِن َ�ِثیـٍر ِمـْن الشُّ
الِع َوَسَعَة  ،َوُمْوِهَ�ة ِفْطِر�َّة   ،فَاِئقًة   ئلَ َوَمَسـا ،آراِء الُعلَماِء  معظمَ �تاُ�ُه إْذ ضمَّ    ،َوَثَقافة َعِم�َقة ،إطِّ

وشـرح مـاغمض  ،�سـط صـورة أَوَمَناقشـتها وتوضـ�حها فـي  ،قدماء ومتـأخر�ن   ،الِخالِف َبْیَن الَمَذاِهبِ 

   ٦٠٤/ ٢: المصدر نفسه   ینظر  - ١
 ١٥٣/  ١:النحو في الكاف�ة شرح - ٢
 ٤٩١/ ٢: المصدر نفسهینظر  - ٣
 ٦٣٠، ٢٥٤، ٧٤/ ١:   البن فالح ال�مني ینظر المغني في النحو  - ٤
  ٤١٧،  ٢٨٩،  ٢٧٥/  ٤،  ٤٦٦، ٢٠٨، ١٧٦، ١٠٢، ٣٧/  ٣،  ٩٢/  ١ینظر شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٥
 ١٧٢، ١١٦،   ٤٨/  ١ینظر االش�اه والنظائر     :  - ٦
 ١٨١، ١٧٧/  ١ینظر  همع  الهوامع       :  - ٧
 ١٢٦/   ٤ینظر البرهان في علوم القران  :  - ٨
 ٣٧٧/  ٢ینظر  شرح التصر�ح على التوض�ح :  -٩
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 ،أو یبـــدي رأ�ــه الخـــاص فیهـــا �ـــالحجج   ،وتضــع�ف �عضـــها االخـــر ،ء ار وتـــرج�ح �عـــض  اآل ،منهــا 
خفـش األمـرورًا �مؤلفـات بـدءًا مـن �تـاب سـیبو�ه  ،ونقوله عنهـا  ،ذ�ره لكثیر من المصادر فضال عن 

 لى مصنفات علماء عصره  . إوانتهاًء  ، امد وغیرهاألوسط والمبرّ 
ٍق فـي النَّحـو ، فالّرضي في شرحِه " قد جمع بین دفت�ِه قواعد الّنحـو وأسـرارها ، �ابتكـاٍر َیـدلُّ علـى تعّمـ

األنـواع،  فـي محاوالتـه التـي �عنـى  لوعُه �ضـمّ و  واستكشاف لمخ�اتِه،  واحاطة �أوابدِه ،  و�عجبني منه
 . )١(فیها بلم أطراف الكالم،  الذي یراد التقعید له ، حتى الیدع �ا�ًا ، إّال قضى وطر العلم ف�ه "

دون تحدیــد حكمهــا أو  َفهــو بــین القبــول لهــا  أو رفضــها ونقــدها ، نّ�ــة ، آَموِقُفــه ِمــْن الِقــَراءاِت الُقر أّمــا 
المتـــواترة  ءتینإذ �ستشـــهد �ـــالقرا الشـــاذة ، والتنب�ـــه علـــى شـــذوذها ، مـــع استشـــهاده �ـــالقراءة  تعلیلهـــا ،

ق�ــاس ن�ــة و�خضــعها للآ،  ومــع ذلــك فهــو  �جــري مقــای�س العر��ــة علــى القــراءات القر والشــاذة  �لتیهمــا 
 .على وفق تلك المقای�س و�حكم علیها �الضعف أو الردِّ 

ـماِع الُمِهمَّـة الَّتـي َشـغلت  وِل األْعظم ُمَحّمد (صیِث الرسَحادأواْسَتْشَهَد �ِ    ) الَّتـي ِهـي ِمـْن َمصـَادِر السَّ
َمْوِضـعًا َوهــي َقلْیَلـة �الق�ــاِس  نَ ِفــي ِتْسـعٍة َوَخْمســیْ النحو�ـة یـزًا ِمـْن َشــرِحه إذ اْسَتْشـَهَد ِبهــا  ِفـي َمَســاِئله حَ 

 ن�ِة.آالقر الى الُنصوِص 
فقـــد أخـــذْت َمســـاحًة َ�بیـــرًة ِمـــْن شـــرحِه، إذ َبلغـــْت ِتســـعًة َوَخْمســـِین َوِتســـَعمئٍة ِمـــْن   أّمـــا األشـــعاُر الَعر��ـــة

واهد الّشعر�ة ، وجاءْت َ�عَد الُقرآِن الكر�م ِمْن َحیُث األَهّم�ة   .)٢(الشَّ
قواعــد النحــو ،  ووضــع  وتقعیــد ي فــي تقنــیننــآالــنّص القر فضــال عــن الشــعر،  وهــو �عتمــد علــى لغــة  
فــي  والمكــانيّ  أكثــر مــن اســتناده علــى النثــر مــن �ــالم العــرب ، ولــم یتقیــد �التحدیــد الزمــانيّ حكامــه ، ا

شـعر �عـض المحـدثین مـن أمثـال �ّشـار بـن بـرد( ت � استشهاده �األشعار ، فتضـمن شـرحه االستشـهاد
و ،  )٣(هــ)  ١٩٩وأبـي نـواس(ت،  )١٩٨ور��عة الّرقي (ت هـ ، هـ) ١٩٥هـ) وأشجع السلمي(ت ١٦٨
، مّمـا جعــل شــرح الرضـي ینــال المكانــة المرموقـة لــدى النحــاة ، )٥(وأبـي الطیــب المتنبــي  ،)٤(تمــام أبـي 

و�برز على �ثیر من المصنفات النحو�ة ، والتفوق علیها ، �ل ذلك  قد استهوى المتعلمـین ،  فـانكبوا 
 .ته العلى قراءته،  واالستفادة من آرائه ونقاشاته وتعل�الته واعتراضاته  واستدال

�قولــــــه : ه) ٨٩١(تالجرجــــــاني  علــــــي الشــــــر�ف شــــــرح الّرضــــــي مــــــنهمعلــــــى وقــــــد أطــــــرى �ثیــــــرون 
ــــى أمهاتهــــا ومــــن فروعــــه " ــــوي  مــــن أصــــول هــــذا الفــــن عل ــــل الخطــــر محمــــود األثــــر، �حت ــــاب جلی كت

 ١١٨شروح �اف�ة ابن الحاجب حتى نها�ة القرن الثامن الهجري( أطروحة د�توراه ) :  - ١
 ٢٥٦-٢٤٩، ونشأة النحو وتار�خ أشهر النحاة :  ٧، المقدمة : ینظر شرح الرضي على الكاف�ة  - ۲
 ۲۲٦/ ۱:  الكافیة على الرضي شرح:  ینظر - ۳
 ٦۲٥/  ۲ ، ۳٦٤/  ۱: النحو في الكافیة شرح ظرین - ٤
 ٦۲٥/  ۲ ، ۳٦٤/  ۱: المصدر نفسھ   ینظر - ٥

                                                           



- ۲۷ - 

علـــــــى نكاتهـــــــا، فقـــــــد جمـــــــع بـــــــین الـــــــدالئل والم�ـــــــاني وتقر�رهـــــــا ، و�ـــــــین تكثیـــــــر المســـــــائل والمعـــــــاني 
ــــي توضــــ�ح  ــــالغ ف ــــه ، وتحر�رهــــا ، و� ــــى أقران ــــه عل ــــاق بب�ان ــــى ف ــــه الم�احثــــات، حت المناســــ�ات ،وتوج�

ومـــــنهم جـــــالل الـــــدین  ،)١(بزواهـــــر الكلـــــم ..."  وجـــــاء �تا�ـــــه هـــــذا �عقـــــد نظـــــم  ف�ـــــه جـــــواهر الحكـــــم ،
الّرضــــي االمــــام المشــــهور صــــاحب شــــرح الكاف�ــــة البــــن الحاجــــب ، الــــذي لــــم  "،�قولــــه : الســــیوطي 

ـــــف علیهـــــا  مثلهـــــا، جمعـــــًا وتحق�قـــــًا، وحســـــن تعلیـــــل، وقـــــد  -الّنحـــــو بـــــل وال فـــــي غالـــــب �تـــــب  -یؤّل
هــــــــ) �قولـــــــه : " وهـــــــو  ١٠٩٣القـــــــادر ال�غـــــــدادي (ت وعبـــــــد ، )٢( "أكـــــــّب النـــــــاس عل�ـــــــه وتـــــــداولوه...

ــــــق النظــــــر ف�ــــــه أماثــــــل الفضــــــالء ؛ و�فــــــاه مــــــن الشــــــرف  كتــــــاب عَكــــــف عل�ــــــه نحــــــار�ر العلمــــــاء ودقَّ
�حــــاث أن�قــــة ، وأنظــــار دق�قــــة و تقر�ــــرات ألمــــا ف�ــــه مــــن ؛  )٣(والمجــــد مــــا اعتــــرف �ــــه الســــیِّد والســــعد 

ـــــــة  رائقـــــــة وتوجیهـــــــات فائقـــــــة  حتـــــــى صـــــــارت �عـــــــده �تـــــــب النحـــــــو �الشـــــــر�عة المنســـــــوخة، أو �األّم
وهــــــــو شــــــــرٌح  "هـــــــــ) :  ١٣١٣الخوانســــــــاري(ت ،  وقــــــــال عنــــــــه العالمــــــــة دمحم �ــــــــاقر  )٤(ة "خالممســــــــو 

االشــــتمال علــــى التحقیــــق والتــــدقیق، لط�ــــٌف ، و�تــــاب طر�ــــف فــــاق جم�ــــع مصــــّنفات الفــــر�قین فــــي 
ــــه  : " لــــ�س فــــي شــــرحه ، ووصــــف شــــرحه الشــــ�خ  (٥)واعمــــال الفكــــر العمیــــق..." دمحم طنطــــاوي �قول

شـــــرحه جمَّاعـــــًا و�نَّمـــــا هـــــو الف�صـــــل تســـــتحكم الفكـــــرة عنـــــده فیبرزهـــــا �الـــــدلیل النقلـــــي والنظـــــري غیـــــر 
 . )٦(متحیز الى مذهب خاص من المذاهب األر�عة السا�قة "

ُهــــــو ِمــــــْن أْعَظــــــِم ُشــــــروِح  نَّ علمــــــاء النحــــــو أجمعــــــوا ، علــــــى أّن شــــــرَح الّرضــــــيّ أك ضــــــح مــــــن ذلــــــیتّ 
ـــــة ُمَتَفتَِّحـــــة،   ـــــْن َعْقلّ� ـــــا َ�ْمتلكـــــُه الّرضـــــي ِم ـــــة ؛ ِ�َم ـــــه الَكاِفّ� ـــــي ا َعـــــرضِ مـــــن مكنت ـــــة ِف لَمســـــائِل الّنْحو�

ــــــــــْن �صــــــــــرّ�ها  ــــــــــَتْعرُض َجم�ــــــــــَع آراء العلمــــــــــاء ، ِم ــــــــــة ،  إذ َ�ْس هــــــــــا  �و�وفّیهــــــــــا متأخر اْنِســــــــــَ�ابِ�ة َهّیَن
�ــــــة  ها  ، وعقلیتــــــُه المرنــــــُة فــــــي اســــــت�عاِب  اآلراِء ،  وفــــــي طر�قــــــِة معالجتــــــِه للمســــــائِل الّنْحوِ یومتقــــــدم

ـــــــِة عـــــــرِض المـــــــادِة النَّْحو�ـــــــة ُمتسلســـــــلة ،  ـــــــي ��ف� ـــــــى  وف خـــــــتالِف ا، ثـــــــم ذ�ـــــــر آراِء العلمـــــــاِء ، عل
ـــــــ مـــــــذاهبهِم و�لـــــــدانهِم وأزمـــــــانهِم،  َوُقدرتـــــــِه علـــــــى مناقشـــــــتِها �األدلـــــــِة والبـــــــراهیِن ،  ـــــــرج�ُح َوِمـــــــْن َث مَّ َت

ْفـــــَق ِقراءِتـــــِه و علـــــى َخـــــاص ِ�ـــــه ،   �عضـــــَها ، َوتضـــــع�ف َ�ْعِضـــــَها اآلخـــــِر ، أو َینفـــــرُد فـــــي ذ�ـــــِر رأي
 واستقرائِه  ِمْن اللغِة وت�صره في النَّْحو.

 ٣٠ – ١/٢٩خزانة األدب :  - ١
 ٥٦٧/ ١�غ�ة الوعاة    :  - ٢
 هــ) ٧٩٢هـ) .وهو صاحب التعر�فات . والسعد هو سـعد الـدین مسـعود بـن عمـر التفتـازاني ( ت ٨١٦السید هو علي بن دمحم بن علي الجرجاني (ت  - ٣

 ٣/  ١، ینظر : خزانة االدب ،المقدمة : 
 ٣/ ١: ، المقدمة خزانة االدب    - ٤
 ٣/٣٣٧روضات الجنان :    - ٥
 ٢٤٥النحاة  : نشأة النحو وتار�خ اشهر    -٦
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ـــــدى النحـــــاة یتضـــــح أنَّ شـــــرح ا ـــــرة والشـــــهرة الواســـــعة ل ـــــة الكبی ـــــة والثق ـــــة العال� ـــــال المكان ـــــد ن لرضـــــي ق
 وتفوق على �ثیر من المصنفات النحو�ة في ذلك الزمان. 

 

 الم�حث الثالث
 مصادر الكتابین

 مصادر ابن فالح في شرحه : -
ــرح َعلــى َ�ِثیـر ِمــنَ  فــالِح َمـادَة َشــْرِحهِ ، َوَذِلــَك َ�ْظَهــُر ْسـَتقى مْنَهــا  اْبــُن االَمَصــاِدر الَّتــي  اْحتَـوى َهــذا الشَّ

 من، وَ لِِّمین والفقهاء َوالَفالِسَفة َواُألُصوِلیین َوالَمَناِطَقة  ِممَّا َعرَضُه ِمْن آراء الُعلَماء من اللَغوِ�ین والُمَتكَ 
ْعَتَمــدها اْبــُن َفــالِح ِفــي َشــرِحِه َمــْتَن الَكاِف�ــة �ثیــرًا هــي : (الِكَتــاُب) لِســْیَبوْ�ه ، َو(َمَعــاِني ا الَمَصــاِدر الَّتــي 

، وفـي طر�قـة  ، و(اإل�َضـاِح ) ألبـي علـي الَفاِرِسـيّ للمبـرد الُقرآن ِ)ِلألْخَفِش األْوَسـِط  ، و(الُمْقَتَضـب ) 
مـن فین اْسـَماء المـؤلّ  أح�انـاً یـذ�ر  قـد، و لغالـب فـي االیـذ�ر اسـماء مصـادره النحو�ـة المصادر اعتماده 

، و�الِ�َضـاح العضـدي  )١(الُكُتِب اّلِتي َصّرَح ِبذْ�ِر اْسَماِئَها الِكَتاب لِسْیَبوْ�ِه  ذ�ر ُمَصنََّفاِتِهم ، َوِمنَ  ُدونِ 
لَتْكِمَلة َوالُمْقَتِصد في َشْرِح ا، )٣(هـ)  ٣٩٢ْبِن ِجنَّي(ت، َوِسر ِصَناَعة اإلْعَراِب ال)٢(ألِبي َعلي الَفاِرِسي 

 ،)٥(هـــ)  ٥٣٨، والُمفّصــل ِفــي ِعلــم الَعرِ��ــة للَزَمْخَشــِري ( ت )٤(هـــ)  ٤٧١ْرَجــاِني (ت ِلَعْبــد الَقــاِهر الجُ 
نقـل أقـوال العلمـاء منهـا  ْبِن الَحاِجب ، َوُهَناك ُ�ُتبٌ َوالَكاِف�ة وشرحها ال ، �ضاح في شرح المفصل واإل
ــرَّ ، وا)٦(ِمْنَهــا ِ�َتــاب الُمْقتِضــب للُمَبــرِّد  ُكرَها ِفــي َشــْرِحِه ،َوَلــْم َیــذْ ،  ،  )٧(اِج ألُصــوُل فــي النَّحــو الِبــن السَّ

واإلْنَصــــاف ِفــــي َمَســــاِئل الِخــــالف َبــــْیَن النحــــو�ین الَ�ْصــــِرِ�ین )٨(هـــــ)  ٤٠٦وَشــــرُح  اُللَمــــع  ِللَعْبــــِدي (ت
بــل أخــذ  فقــطولــم �قتصــر أخــذه علــى �تــب النحــو ،  )٩(هـــ) ٥٧٧(توالُكــوِفیین ألِبــي الَبرَ�ــاِت االْنَ�ــاِري 

منهـا أسـرار ال�الغـة و ، و�تـب ال�الغـة   )١٠(منهـا الكشـاف للّزمخَشـري و ن الكـر�م آمن �تب  تفسـیر القـر 

 ٧٢٦/  ١ینظر شرح الكاف�ة في النحو :  - ١
 ٨٢١/ ٢ینظر المصدر نفسه   :    - ٢
 ٨٦٦/ ٢ینظر المصدر نفسه    :  - ٣
 ٣٥٢/ ١ینظر المصدر نفسه :  - ٤
 ٢٣٥/  ١ینظر المصدر نفسه   :  - ٥
 ٩٢٨/ ٢ینظر المصدر نفسه   :  - ٦
 ٨٩٣/  ٢: المصدر نفسه    ینظر - ٧
 ٣١٧/ ١: المصدر نفسه  ینظر  - ٨
 ٣٣٧/ ١: المصدر نفسه  ینظر  - ٩

 ٨٠٨/ ٢ینظر المصدر نفسه  :   - ١٠
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،و�ــذلك معــاجم اللغــة لــم  ) ٢(اللغــة منهــا الَخصــاِئص البــن ِجّنــي ه، و�تــب فقــ)١(لعبــد القــاهر الُجرَجــاِني 
  .)٣(هـ) ٣٩٥هـ) والمجمل ألحمد بن فارس (ت ٣٩٣من شرحه ، منها الصحاح للجوهري (ت تخلُ 

هــ ) ٦٩( ت  األسـود الـدؤليّ  و: أبـهمومن مصـادره األخـرى أقـوال  العلمـاء اّلتـي ذ�رهـا  فـي شـرحه مـن
هـ ) ١٧٠( ت  ،  والخلیل بن أحمد الفراهیديّ )٥(هـ)  ١١٧(ت، وعبد هللا بن أبي إسحاق الحضرميّ )٤(

عمـــــرو الشـــــی�اني  ووأبـــــ)٨(هــــــ)  ٢٠٦، وقطـــــرب (ت)٧(هــــــ ) ١٨٩ت (  ، وســـــیبو�ه ، والكســـــائيّ )٦() 
ـــدة  (ت و، وأبـــ)١٠(هــــ )  ٢٠٧، والفـــراء ( ت )٩(هــــ ) ٢٠٦(ت ، واألخفـــش األوســـط )١١(هــــ ) ٢٠٩عبی

، وابــن  )١٤(هـــ ) ٢٩١، وثعلــب ( ت  )١٣(هـــ )٢٢٥( ت  ، وأبــي عمــر الجرمــيّ )١٢(ســعید بــن مســعدة 
ــــــي بــــــن  )١٦(هـــــــ ) ٣١١، والزجــــــاج ( ت  )١٥(هـــــــ) ٢٩٩ك�ســــــان (ت   ،  )١٧(ع�ســــــى  الرمــــــاني، وعل

، وابـــن )٢١(البر�ــات االن�ــاري  و، وأبــ)٢٠(هــــ )  ٤٦٩وابــن �ا�شــاذ (ت ، )١٩( يّ ِعــ�َ الرَّ  ، و  )١٨(والســیرافي
، وغیـرهم مـن العلمـاء . وأخـذ عـن الفقهـاء  )٢٣()ه ٦٤۳(ت ابن �عـ�ش و ،)٢٢(هـ )  ٦٣٨الخ�از (ت 

،والرســّي  )٢٥(هـــ) ٢٠٤، والشــافعي (ت)٢٤(هـــ)  ١٥٠وذ�ــرهم فــي شــرحه مــنهم أبــو حن�فــة النعمــان (ت
  .)٢٦(هـ) ٢٤٦(ت

 ٤٤٦/ ١:  النحو في الكاف�ة شرحینظر  - ١
 ١٣٩/  ١ینظر المصدر  نفسه :  - ٢
 ٥٥٦/  ٢ینظر  المصدر نفسه :  - ٣
 ٥۸۸/  ۲،  ۹۰، ۸۷/  ۱ : نفسھ المصدر  ینظر - ٤
 ۲۸۳/  ۱ : نفسھ المصدر  ینظر - ٥
 ۲۱٦، ۲۰٦،  ۱۱٥، ۸۸/  ۱ : نفسھ المصدر  ینظر - ٦
 ۲٤۸،  ۲۰٥، ۱٦٥/  ۱ : نفسھ المصدر  ینظر - ۷
 ۸۲۷/ ۲، ۱۷۲/ ۱ : نفسھ المصدر  ینظر - ۸
 ۷۳۹/ ۲: نفسھ المصدر  ینظر - ۹

 ۳۱۸،  ۳۰٤،  ۲۹۳/  ۱: نفسھ المصدر  ینظر - ۱۰
 ۸۳۷/  ۲،  ۲۱۳،  ۳۰٥/   ۱ : نفسھ المصدر  ینظر - ۱۱
 ۲۰٥،  ۱۷۲،  ۱٥۲،  ۱٤٥/  ۱ : نفسھ المصدر  ینظر - ۱۲
 ۲۹٦،  ۱۷٤،  ۱۷۳، ۱٦٦/  ۱ : نفسھ المصدر  ینظر - ۱۳
 ٤۱۲، ۲۳۳،  ۱۲۲/  ۱ : نفسھ المصدر  ینظر - ۱٤
 ٥٦۱/  ۲،  ۳٦٤،  ۲۲۱/  ۱: نفسھ المصدر  ینظر - ۱٥
 ۲۲۸،  ۲۰۹،  ۱٤٦،  ۱٤٥/  ۱ : نفسھ المصدر  ینظر - ۱٦
 ۲٤٦، ۱۲۳،  ۲۰۸/  ۱ : نفسھ المصدر  ینظر - ۱۷
 ٦۳٤/ ۲،  ۱۲۲/  ۱ : نفسھ المصدر  ینظر - ۱۸
 ۳۸۸،  ۲۷۷،  ۱٤۳/ ۱ : نفسھ المصدر  ینظر - ۱۹
 ٤۱۸،  ۲٤٦،  ۲۰۱/  ۱ : نفسھ المصدر  ینظر - ۲۰
 ۸٥٦/  ۲،  ۳۳۷/  ۱ : نفسھ المصدر  ینظر - ۲۱
 ۳۳۷/  ۱ : نفسھ المصدر  ینظر - ۲۲
 ۸۸۰/ ۲،  ۲۷۷/  ۱ : نفسھ المصدر  ینظر - ۲۳
 ٤٢٣/ ١: المصدر نفسه   ینظر - ٢٤
 ٧٤٩/  ٢ینظر المصدر نفسه     :  - ٢٥
،  والرّسي هو القاسم بن إبراه�م بن إسماعیل بـن إبـراه�م بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب الرسـّي  ٢٠٩/  ١ینظر المصدر نفسه :   - ٢٦

 ٨/٩١معجم المؤلفین : : ینظر  .من أئمة الفقه الز�دّي 
 

                                                           



- ۳۰ - 

وقد نقل ابن فالح �ثیرًا من اآلراء واألقوال من مصادر شرحه لم ینسبها الـى اسـماء معینـة مـن علمـاء 
نمـــا اســـتعمل ع�ـــارات عامـــة فـــي نســـ�ة تلـــك اآلراء �المنطـــق أو غیـــرهم ، و  اللغـــة أو النحـــو أو الفقـــه أو

و"  ،)٣(، و"جمهـــور النحـــاة ")٢(، و"جماعـــة النحـــاة ")١(كقولـــه :" �عـــض النحـــو�ین"  :واألقـــوال ، �قولـــه 
، و " أصـحاب   )٧(و"جماعـة مـن الفقهـاء "،  )٦(و " أر�اب األصول "، )٥(، و"الكوفیون ")٤(ال�صر�ون "

منها  فادَ ومن مصادره التي ا.)١٠(، و " الفالسفة "   )٩(، و" قوم من المتكلمین " )٨("أصحاب الشافعي 
منهـا الحكا�ـة  فـي تقـدیر ناصـب المسـتثنى ، منها الروا�ـات و الحكا�ـات التـي تضـمنها شـرحه للكاف�ـة 

 : �قوله : " ُحكي عن عضد الدولة أّنه سأل أ�اعلي في المیدان عن نصب المستثنى ؟  فقال أبو علي
بتقدیر : أستثني ز�دًا ، فقال له عضد الدولة : هّال قدرت : امتنع ز�د ، فرفعته ، فقـال لـه أبـو علـي : 

ّنــه إقولــه : "  وحكا�ـة القــائلین �حجـة فعل�ــة ( حاشــا ) وهـ ذ�ــره و�ــذلك  ،  )١١(هـذا جــواب میـداني ..."
لینــا أعرابــي ، وفینــا حكــى أبــو ز�ــد وأبــو عمــرو الشــی�اني النصــب بهــا عــن الفصــحاء  قــاال : " وقــف ع

..." اللهـــم اغفـــر لنـــا ، ولمـــن ســـمع حاشـــا الشـــ�طان الـــرج�م رجــل �قـــال لـــه  أبـــو األصـــ�غ  فقـــال : 
.ومـن مصـادره أ�ضـًا التـي اسـتعان بهـا هـي لغـات )١٣(وغیرها من الحكا�ات التي ذ�رها فـي شـرحه )١٢(

ولغـة بنـي  ،)١٥(، ولغـة أهـل الحجـاز  )١٤(الق�ائل ، ومـن اللغـات اّلتـي ذ�رهـا فـي شـرحه، لغـة بنـي تمـ�م
 . )٢٠( خثعم، ولغة  )١٩(هذیلولغة  ،)١٨(، ولغة بني یر�وع )١٧(، ولغة طّیئ )١٦( أسد

 ٧٢٥/ ٢: النحو في الكاف�ة شرح  - ۱
 ٨٢٦/ ٢المصدر نفسه    :  - ۲
 ٨٨٠/ ٢المصدر نفسه    :  - ۳
 ٧١٢/ ٢المصدر نفسه    :  - ٤
 ٥٦٩/ ٢المصدر نفسه    :  - ٥
 ٧٧٣/ ٢المصدر نفسه    :  - ٦
 ٧٠٣/ ٢المصدر نفسه    :  - ۷
 ٧٠٣/  ٢المصدر نفسه   :  - ٨
 ١٥٩/  ١المصدر نفسه  :  - ٩

 ٢٨٩/  ١المصدر نفسه  :  - ١٠
  ٢/٧٠٦:  المصدر نفسه   - ١١
 ٧٣٩/ ٢المصدر نفسه   :     - ١٢
     ٩٦٨، ٩٤٩،  ٨١٠/ ٢: المصدر نفسه  ینظر  - ١٣
 ٤٣٧/ ١ینظر المصدر نفسه  :   - ١٤
 ٩٥/  ١ینظر المصدر نفسه    :  - ١٥
 ٢٦٢/ ٢ینظر المصدر نفسه    :    - ١٦
 ٩٠٥/  ٢ینظر المصدر نفسه    :   - ١٧
 ٨٧٢/  ٢ینظر المصدر نفسه    :   - ١٨
 ١٥٤/ ١: النحو في الكاف�ة شرحینظر   - ١٩
 ٦١٦/  ٢ینظر المصدر نفسه   :   - ٢٠
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 مصادر الرضي في شرحِه :-
ــات  المصــنفات   إنَّ �تــاب شــرح  الّرضــي علــى الكاف�ــة قــد تبــوأ المكانــة المرموقــة علــى �ثیــر مــن أمَّ

دفت�ــه أصــول النحــو ومســائله وفروعــه وآراء النحــاة وتعلــ�التهم النحو�ــة وتفــوق علیهــا ،  فقــد جمــع بــین 
�حـــاث الكثیـــرة ،  وعللـــه ة ، والتحق�قـــات الفر�ـــدة  ، واألتهم  ،  ومـــا احتـــواه مـــن الشـــواهدة الثـــرّ واســـتدالال

الطر�فة ،  جعلت �تا�ه �عّج �المصادر التي استقى منها مادة شرحه ، ومن أكثر المصادر التى أخـذ 
)ألبــي علــي ( الكتــاب ) لســیبو�ه ، و(اإل�ضــاح عنهــا فــي شــرحه علــى مــتن �اف�ــة ابــن الحاجــب هــي 

یــزاد لمصــادر االساســ�ة ،  الفارســي ، و(المفصــل فــي علــم العر��ــة) للزمخشــري  ،  هــذا ف�مــا �خــص ا
ستفاد منها ،  وأخذ عنها ، و صرح بذ�ر  اسمائها  ، منها (المسائل االمصادر  االخرى  اّلتي علیها 

 )٤(للمبــرد ، و(شـرح �تـاب ســیبو�ه ) )٣(و(الكامـل )،  األوسـطلألخفــش  )٢(وسـط )، و( األ  )١(الكبیـر) 
علــــي  ألبــــي )٧(،  و( التــــذ�رة )  )٦( الشــــعري )�ضــــاح ، و(اال  )٥(للســــیرافي ، و(كتــــاب الشــــعر ) )٤()

للزمخشــري ، و(شــرح  )٩(البــن جنــي، و(األحــاجي النحو�ــة ) )٨(الفارســي ، و(ســر صــناعة االعــراب) 
ـــة )  البـــن الحاجـــب ، و�نقـــل الرضـــي عـــن العالمـــة  )١١(و (األ�ضـــاح فـــي شـــرح المفصـــل)  )١٠(الكاف�

 (صاحب المغنـي )ـأحـد �ت�ـه الثالثـة ، و�صـفه بـمن �تا�ه ا(المغنـي) ، وهـو  منصور بن فالح ال�منيّ 

 في تسعة مواضع من شرحه.  )١٢(
ن �تب میتضح عدم اقتصاره على �تب النحاة من ال�صر�ین ، بل أخذ ومن مراجعة مصادر الرضّي 

الكوفیین ، ومن المتأخر�ن عنهم ،  ممن اعتمدوا على �تب نحاة مذهبي ال�صـرة والكوفـة ومزجـوا بـین 
 آرائهما .

 ٣٦٥/  ١شرح الرضي على الكاف�ة :  - ١
 ١٧٧/  ١المصدر نفسه     :  - ٢
 ١٠٣/  ٢المصدر نفسه    :  - ٣
 ٢٦٨/  ٣: المصدر نفسه     - ٤
 ١٢٩/   ١المصدر نفسه    :   - ٥
 ٢٨١/  ٢:  المصدر نفسه  - ٦
           ١٩٣/  ١المصدر نفسه     :  - ٧
 ٢٨١/ ٢المصدر نفسه     :  - ٨
 ٤٣١/  ٢المصدر نفسه     :  - ٩

 ٥٧/  ١المصدر  نفسه  :  - ١٠
 ١٩٠/  ٣المصدر نفسه   :  - ١١
 ٤١٧، ٢٨٩، ٢٧٥/ ٤، ٢٠٨، ١٠٢،  ٣٧/ ٣، ٩٢/ ١: المصدر نفسه    ینظر - ١٢
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ولــم �قتصــر الّرضــي  علــى المصــّنفات الّنحو�ــة ،  بــل أخــذ عــن �تــب أخــرى ،كالمعــاجم منهــا (كتــاب 
 )٣(هـــــــ)  ،  و (الصــــــحاح )   ٣٧٠لألزهــــــري (ت   )٢(لفراهیــــــدي ، و( تهــــــذیب اللغــــــة )ل )١(العــــــین ) 
 للزمخشري . )٤((الكشاف ) ن الكر�م  �ـآ، و�تب تفسیر القر ) هـ ٣٩٨(ت للجوهري 

دون أْن �صـــرَح �مصـــّنفاِتهم أو یـــذ�ر مصـــادر أقـــوالهم مـــنهم ،  مـــن  الّرضـــي عـــن العلمـــاءوقـــد ینقـــل 
ـــ)٧(د ، والمبـــرَّ )٦(، والجرمـــي )٥(فراهیـــديلل وأبـــو �كـــر ، )٩( )ه٣٤٠،  والزّجـــاجّي (ت )٨(اج رَّ ، و ابـــن السَّ

 ،  وابـن معـط (ت)١٢() هــ ٦١٧، وصـدر االفاضـل (ت)١١(،   والعبدي )١٠() هـ ٣٤٥ (ت�كر مبرمان
 وغیرهم من العلماء . )١٥()هـ٦٦٣(ت وابن عصفور، )١٤()هـ ٦٤٥الشلو�یني (ت،و )١٣() هـ ٦٢٨

المـــالكي ،والمقصـــود �ـــه ابـــن مالـــك الالفـــت للنظـــر فـــي شـــرحه ورود �عـــض األســـماء المنســـو�ة مثـــل 
) صاحب األلف�ة والتسهیل ، و�ـذلك  یـرد وصـف صـاحب المغنـي ،والمقصـود �ـه العالمـة هـ ٦٧٢(ت

�الدقة  وانمازت نقول الرضيّ منصور بن فالح ال�مني صاحب �تاب (المغني في النحو ) .تقي الدین 
 )١٧(أو �المعنى )١٦(،والتحقق ، واألمانة العلم�ة ، و�نقل الرضي  �الم غیره من العلماء  �النص حرف�اً 

فعنــد ،�الوســاطة فــي إضــافة االســماء الســتة إلــى غیــر �ــاء المــتكلم النحــوي ، فمــن ذلــك ف�مــا ینقلــه عــن 
علـى اإلضـافة الجمهور وجوب حذف المها وعند المبرد جواز رد المها �قولـه :" وأجـاز الُمبـّرد، ق�اسـا 

م، رد الالم في أر�عتها �ما نقل عنه ابن �ع�ش ، وابن مالك، وفي: أب وأخ، فقط، إلى غیر �اء المتكلّ 
و �ــذلك فــي التحقــق مــن صــحة الناقــل �ــالرجوع الــى الكتــاب  )١٨(ف "كمــا نقــل عنــه جــار هللا  والمصــنّ 

 ٣/٢٦٦:   الكاف�ة على الرضي شرح - ١
 ٢٦٧/ ٣ینظر المصدر نفسه     : - ٢
 ١/٣١٢ینظر المصدر نفسه    : - ٣
 ١/٢٠٥ینظر المصدر نفسه   :  - ٤
 ١/١٧١ینظر المصدر  نفسه  : - ٥
 ٧٩/  ١ینظر المصدر  نفسه  :  -  ٦
 ١/١٥١ینظر المصدر نفسه :  - ٧
 ١/٢٤٥: المصدر نفسه ینظر  - ٨
 ٢٦/  ٢ینظر المصدر  نفسه  :  - ٩

 ٨١/ ٣:المصدر نفسه     ینظر - ١٠
 ٥٢١/ ١ینظر المصدر نفسه   :  - ١١
 ٢/٢٧٣ینظر المصدر  نفسه   : - ١٢
 ٤/٢٠٠: المصدر  نفسه ینظر - ١٣
 ٤/٢٠٤ینظر المصدر  نفسه : - ١٤
 ١٨٧/ ٢نفسه   :  ینظر المصدر - ١٥
 ١/١٢٩: المصدر نفسه  ینظر - ١٦
 ١/٤٧٣ینظر المصدر  نفسه  :  -١٧
 ٢٩٦/  ١المصدر نفسه   : - ١٨
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إلـى المـازني، ولـ�س فـي  الُرّمـاني اخ�ار �اّلذي والالم  قولـه :" وعـز من ذلك في �اب اإل ،المنقول عنه 
ومــن المصــادِر اّلتــي اســتعان بهــا فــي شــرحه ، آراء �عــض العلمــاء   )١(كتا�ــه ، أّنــه �جعــُل الكــالَم ... "

(ت وأبـو عبیـدة معمـر بـن المثنـى ،  )٢(هــ)٢١٦الروا�ـة أو ال�الغـة ،مـنهم األصـمعي (ت في اللغة أو 
. و�مكــن مالحظــة أنَّ الّرضــّي )٥(هـــ)  ٥١٨ ، والمیــداني (ت )٤( ، وعبــد القــاهر الجرجــاني )٣(هـــ)٢٠٩

في شرحه، وهو �شا�ه الكـوفیین فـي ذلـك ،وقـد ضـّم   االتساع في السماع والق�اس �عتمُد على الروا�ة و 
فــي أصــل (مــازال) و( ماكــاد ) اآلراء أو األقــوال ومــن  ، علیهــا  شــرحه �ثیــرًا مــن الع�ــارات التــي تــدلّ 

سیبو�ه وأبو الخطاب عن �عض العرب: ما ز�ل �فعل �ذا، و�ید �فعـل  وقد حكى الناقصین   قوله : "
خالف الق�ـاس واألكثـر  مـازال ومـا �ـاد . ّنه �أ علیهما الرضيّ  وردّ  ،)٦(كذا، وأصلهما:  زول  و�ود " 
 في حر�ة الضمیر( الهاء ) إذا �ان السـاكن غیـر ال�ـاء إّال  ماحكـاه "  ومنها اتفاق العرب على الضمّ 

نحـو: منـِه ومنِهمـا ومـنِهن ،  رونها في الواحـد والمثنـى والجمـعنَّ ناسًا من �كر من وائل �كسأبو علي أ
 . )٧(إت�اعا للكسر " 

ومـــن مصـــادره  التـــي اســـتعان بهـــا لغـــات الق�ائـــل ،ومـــن اللغـــات اّلتـــي أوردهـــا فـــي شـــرحه، لغـــة  أهـــل 
، ولغـة هـذیل )١٢(،ولغـة خـثعم )١١(،ولغـة أسـد)١٠(عقیـل ، و�نـي �ـالب�نـي ، و )٩(، و�ني تمـ�م )٨(الحجاز

فــي أدلتــه منهــا الَكْشَكَشــة  �ــة اللهجالظــواهر ، وقــد أورد �عــض )١٥(،ولغــة طّیــئ   )١٤(، ولغــة خزاعــة)١٣(
 .)١٧(، والَكْسَكَسة )١٦(
 

 ٤٠/  ٣الرضي على الكاف�ة: شرح  - ١
 ١/٣٢٧: ینظر المصدر نفسه  - ٢
 ٣/٣١٦ینظر المصدر نفسه :  - ٣
 ١/٢٧١:  المصدر نفسه  ینظر   -٤
   ١٩٣/ ٣ینظر المصدر  نفسه :  - ٥
 ١٨٦/  ٤ینظر المصدر نفسه  :  - ٦
 ٤٢١/   ٢: المصدر نفسه      - ٧
 ٤٩٧/  ١ینظر المصدر نفسه      :  - ٨
 ٢١/  ١ینظر المصدر نفسه     :   - ٩

 ٤٢١/  ٢:  المصدر نفسه   ینظر  - ١٠
 ٥٠٢/  ٤ینظر المصدر نفسه     :   - ١١
 ٤٣٥/  ١ینظر المصدر نفسه     :   - ١٢
 ٢٧٢/  ٤: در نفسه  المص ینظر  - ١٣
 ٢٨٣/  ٤ینظر المصدر نفسه     :   - ١٤
 ٤٨٩/  ٤ینظر المصدر نفسه     :   - ١٥
 ٤٩٨/  ٤ینظر المصدر  نفسه   :   - ١٦
 ٥٠٢/  ٤ینظر المصدر نفسه     :  - ١٧
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 ولالم�حث األ 
 :المصطلحات النحو�ة بین الشارحین

 توطئة
قــوم  كــلّ  أنْ �صــطلح التــالزم ، )١(قــوم عــن أغراضــهم "  أصــوات �عبــر بهــا �ــلّ  �انــت اللغــة هــي "لّمــا 

 من أجل التعبیر عّما �قصدونه من المعاني واالفكار.، لفاظ �ستعملونها ف�ما بینهم أعلى 
الوقـوف مسـائله و توضـ�ح ال�مكـن فهـم قواعـده و إذ  ،خـرى �ختلـف عـن العلـوم األ علـم ال والنحو العر�يّ 

�انــت غیــر  ،ّن هــذه المصــطلحات منــذ نشــوء النحــوأ إالَّ  ،مــن دون معرفــة مصــطلحاته  ،أصــولهعلــى 
" أعالمــًا علــى موضــوعات هــذه المصــطلحات تكــون و  ،)٢(النحــو نفســه فــي طــور النمــو  نَّ أل؛مســتقرة 
ـــذا �انـــت  ؛ )٣(ف�فهمهـــا الدارســـون مـــن أهلهـــا "، �طلقهـــا أصـــحاب الصـــناعة ،ومعـــان  معرفـــة النحـــو "ل

وقــــد عرفــــت أوائــــل المصــــطلحات فــــي عصــــر الخلیــــل بــــن أحمــــد ،  )٤("مرهونــــة �معرفــــة مصــــطلحاته 
كتمـال فـي مـن النضـج واال النحـو شـوطًا �عیـدًا وعلـى ید�ـه قطـع ،  في القرن الثاني الهجـريّ  الفراهیديّ 

والنقـل  ، وقد �ـان أمینـًا فـي األخـذ عنـه ، وجاء تلمیذه سیبو�ه من �عده ،"  صولالمنهج والمسائل واأل
 ئهـم وآراالعلماء قوال أق من وف�ه جمع ماتفرّ ،ظهر ذلك من �تا�ه الذي اشتهر �اسم ( الكتاب ) ، منه 

إّنما �عزى إلى ظاهرة والسبب  ؛ عنده في التعبیر عن مصطلحاته النحو�ة  طالةونجد اإل ،ن س�قه مّ م
أو تر�یب على الموضوع أو الحق�قة الواحـدة ، ور�مـا �ختـار هـو الترادف ، وهي إطالق أكثر من لفظ 

 اللفظة األنسب في التعبیر عن مفاه�م أخرى .
 نَّ إو�طب�عـة الحـال فــ ، قلـ�ًال إالَّ  رج ال�صـر�ون عـن مصــطلحات الخلیـل وسـیبو�ه الـى غیرهمــاولـم �خـ" 

أمكـن النحـو الكـوفي أن �أخـذ الـذي ، اء بدأت �الكسائي وتلمیذه الفرّ  ،همبمصطلحات خاصة للكوفیین 
التــي  ،اء الــى " إعــادة النظــر فــي المصــطلحاتإذ دفــع الفــرّ ، ) ٥(صــورته الممیــزة وشخصــیته المســتقلة "

ها أوضح في الداللة على آ ر  ،  لى مصطلحات أخرى �ازائهاإل فتوّص  ،استعملوها ن أسبق لل�صر�ین 
للمصـــطلحات ال�صـــر�ة فضـــل الســـبق فـــي نشـــأة و�ـــان ،  )٦(لـــى طب�عـــة الـــدرس " إوأقـــرب  ،المقصـــود 

 ٣٣/  ١: الخصائص  - ١
 ٢٤٨المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري :  - ٢
 ٢٠٣مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو : - ٣
 المقدمة (ز):المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري  - ٤
 ٢٠٤:  ، شوقي ض�ف المدارس النحو�ة - ٥
 ٣٧الدرس النحوي في �غداد : - ٦
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غلــب تخضــع فــي األ،و�ــان لكــل فر�ــق منهمــا مصــطلحات خاصــة �ــه ، وظهــور مصــطلحاته "  ،النحــو
 . )١(وتبدو ف�ه خصائصه " لمزا�ا منهجه 

التـي اسـتعملها �ـل مـن ابـن فـالح �انـت أم �وف�ـة  ،�صـر�ة أسأقوم بب�ان المصـطلحات النحو�ـة سـواء 
 : ما�أتي وفق وعلى على الكاف�ة ، والرضي في شرحیهما

 :  المصطلحات ال�صر�ة التي اشترك بها الشارحانأوًال : 
في استعمال الكثیر من المصطلحات ال�صر�ة في شـرحیهما للكاف�ـة  والرضيّ  اشترك ابن فالح ال�منيّ 

 ا :همن  وسنقتصر على �عض ،
ـــه الضـــمیر ى أ�ضـــًا ضـــمیر القصـــة و�ســـمّ ،  مصـــطلح �صـــريّ : ضـــمیر الشـــأن – ١ والحـــدیث و�قابل

" و�طلقونـــه علـــى الضـــمیر العائـــد الـــى غیـــر مـــذ�ور تقـــدم والضـــمیر �كـــون ،  المجهـــول عنـــد الكـــوفیین
و�قـدمون قبـل الجملـة ضـمیرًا �سـمى ضـمیر   قـال صـاحب المفصـل :" ،)٢(معلومًا إذا تقدمـه مـذ�ور  "

هـو ز�ـد منطلـق أي الشـأن والحـدیث : وذلك نحـو قولـك ، الكوفیین الشأن والقصة. وهو المجهول عند 
 )٤(مـن ابـن فـالح  وقـد اسـتعمله �ـلّ  ،عنـه  وتفسـیرًا لـه  أي الجملة �عده تكون خبراً ،  )٣(ز�د منطلق " 

، ف�كـون الضـمیر قبـل وأصـالً  علـى ز�ـد، لفظـاً  مٌ مقـدّ  )هـوـ (: " فـ ضـيّ قـال الرّ ، في شـرحیهما  والرضيّ 
 ا ثـمَّ  فـي ضـمیر الشـان لغـرض تفخـ�م الشـان بـذ�ره مبهًمـالذ�ر، وال �جوز ذ�ر ضمیر مفسره �عده، إالّ 

 .)٥(، ل�كون أوقع في النفس"مفسراً 
وقــد ، )٧(ن )عنــد الكــوفییّ و�قابلــه مصــطلح ( الفعــل الــدائم ،  )٦( مصــطلح �صــريّ  : اســم الفاعــل -٢

 في شرحیهما . )٩( والرضيّ  ،)٨(استعمله ابن فالح
ففـي قولـه  ،وعل�ـه الكوفیـون ، ) القطـع  مصـطلح (عند الفراء و�قابله ، مصطلح �صري  :الحال   -٣

ۡلُمتَِّقینَ  ﴿ :عّز وجل   نفسـها التسـم�ة  و�ـذلك هـي، )١١(مفعوًال ف�ـه الخلیل و�سم�ه ،  )١٠( ﴾ ُھٗدى لِّ

 ٣٠٥مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو:  - ١
 ١٨٠:نفسه المرجع   - ٢
 ١٣٢ :علم العر��ة  المفصل في - ٣
 ٢٩٣/  ١شرح الكاف�ة في النحو : ینظر -٤
 ١٨٨/  ١شرح الرضي على الكاف�ة : - ٥
 ١٦٤، ١١٠، ٤٥/  ١ینظر �تاب سیبو�ه :  -٦
 ٣٨٨/  ٨ینظر مجالس ثعلب : - ٧
  ٨٧٨،٨٨٧،٩٠٢،  ٨١٠/ ٢ینظر  شرح الكاف�ة في النحو :  - ٨
 ١٨٧،٢٠٢ ،١٠٤/ ١ینظر  شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٩

 ٢ال�قرة : سورة  - ١٠
 .١٠٧و المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري :  ،  ١٩٥/ ١ینظر �تاب سیبو�ه :  - ١١
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 وذ�ـر ،وقـد اسـتعمل  ابـن فـالح الحـال ، )١(ف�ـه  وفعـًال واقعـاً خبرًا  و صفةً  أ�ضاً  سماهو  ، عند سیبو�ه
 .)٣(واستعمله الرضي أ�ضاً ،  )٢(ر�ین والكوفیینال�صعند التسم�ة  أنَّ 

 المصطلحات ال�صر�ة التي انفرد بذ�رها ابن فالح ال�مني : -
 : الشر�ة ( عطف النسق ) - ١

 ،)٤(كمــا �ســمي حروفــه حــروف اإلشــراك  ، و�قصــد �ــه ( عطــف النســق ) ســیبو�هذ�ــره هــذا المصــطلح 
�قولــه :" و�ذا   ،عطــف المفــرد الظــاهر علــى الظــاهرعلــى ذ�ــر ابــن فــالح هــذا المصــطلح عنــد �المــه 

شـتراك المنسـوب الـى األول أو مقار�ـة اإل إمكان اشتراكهما فـي الحكـم فیلزم عطف أحدهما على اآلخر
فــي  �مكــن مشــار�ة الثــاني لــألولال إذ ،والشــمس )  �جــوز : (مــات ز�ــدٌ  وال،  ونحــو : قــام ز�ــد وعمــر 

 . )٥(لعدم مشار�ة الثاني لألول في الحكم "  ،)والفرس م ز�دٌ و�ذلك ( ت�سّ  ،الحكم المنسوب الى األول
. 
و�قابلـه عنـد الكـوفیین ، )٦()مصطلح �صري ذ�ره سیبو�ه في �اب (النفي �ال :ال الناف�ة للجنس   -٢

، وهــي فــي ذلــك تخــتص  )٧(وهــي " العاملــة التــي تنفــي علــى جهــة اســتغراق الجــنس "، ( ال التبرئــة  ) 
قال ابن جني  :" ( ال ) تنصب النكرة �غیر تنو�ن مادامت تلیها وتبنى معها على  �النكرات لشمولها ،

ــا الســبب فــي عملهــا  عمــل ( إنَّ ) قــال   )٨(فــي الــدار "  ) تقــول : ال رجــلَ  عشــرَ  الفــتح �ـــ(خمسةَ  وأّم
ر والــدخول علــى لمشــابهتها  لهــا فــي التصــدیالســیوطي فــي ذلــك :  " تعمــل (ال) عمــل إنَّ الحاقــًا بهــا 

فـي  فـالح ابـن انفـرد بـذ�رها   ، وقـد) ٩(ث�ـات " �یـد النفـي �مـا أن إنَّ لتو�یـد اإلنهـا لتو المبتدأ والخبـر وأل
المرفوعـات ثمان�ـة :  �اب ( المرفوعات ) وعدها ثمان�ـة وخبـر (ال)الناف�ـة للجـنس مـن ضـمنها �قولـه : "

فاعله ، واسم �ان ، واسم ما وال المشبهتین بـ ( لـ�س ) ،  سمَّ ومفعول ما لم �ُ فاعل ، ومبتدأ ، وخبر ، 
 .)١٠("  وخبر إّن ، وخبر ( ال ) الناف�ة للجنس

 

 . ١٤٠ینظر المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري : -١
  ٦٤٥/  ٢لكاف�ة في النحو : ینظر شرح ا - ٢
  ٧/ ٢:  على الكاف�ة  ینظر شرح الرضي -٣
  ٣٨٩/  ١شرح المفصل :  و ، ٢٧٤/ ٢ینظر �تاب سیبو�ه :  -٤
 ٩١١-٩١٠/  ٢شرح الكاف�ة في النحو :  - ٥
 ٢٩١/  ٢ینظر �تاب سیبو�ه :  - ٦
  ٢٦٣/ ١شرح المفصل :  - ٧
 ٤٢/  ١اللمع في العر��ة :  - ٨
 ١٩٣/  ٢همع الهوامع :  - ٩

 ٢٨٧/  ١شرح الكاف�ة في النحو :  -  ١٠
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 : المصطلحات ال�صر�ة التي انفرد بذ�رها الّرضي -

وأقدم تعر�ـف لهـا ، هي من المصطلحات التي استعملها ال�صر�ون قد�ماً   : حروف المعاني -١
نحــو : ُثــمَّ وســوف وواو القســم ، فعــل  �قولــه : " مــا جــاء لمعنــى ولــ�س �اســم وال ذ�ــره ســیبو�ه

  ،)٢(د �قولـــه : " فــالكالم �لـــه اســم وفعـــل وحــرف جـــاء لمعنـــى " و�ــذلك ذ�رهـــا  المبــرّ  )١(..." 
و�قول الزجاجي في اإل�ضاح  : " الحرف ما دل على معنى في غیره نحـو مـن و إلـى وثُـمَّ " 

قــال ابــن جنــي :" ســمى أهــل العر��ــة أدوات  ، �ــاألدواتن هــذه الحــروف والكوفیــون �ســمو  ،)٣(
نهـا تــأتي فـي أوائـل الكـالم وأواخـره فــي نحـو : مـن وقـد وفــي وهـل و�ـل ذلـك أل المعـاني حروفـاً 
هـــذا المصـــطلح مـــرة  ضـــيّ وقــد ذ�ـــر الرّ ،) ٤(فصـــارت �ـــالحروف والحـــدود لـــه "  ،غالــب االمـــر

مـن حیـث التأصـیل  اللغـوي �قولـه : " فـالقول  ،واللفـظعند  �المه على القول والكالم ،واحدة 
ف مــن حــروف المعجــم �طلــق علــى �ــل حــر ،  ، �معًنــىمــن حیــث أصــل اللغــة والكــالم واللفــظ 

 .)٥(مفیدًا �ان أو ال "  ، وعلى أكثر منه، أو من حروف المعاني ،كان 
ولــه عــدة مســم�ات منهــا ( صــ�غة منتهــى  ،مصــطلح �عنــي  جمــع التكســیر : الجمــع االقصــى -٢

 ،وقــد اســتعمله الرضــي، ) ٦(أو ( منتهــى الجمــوع ) ،(الجمــع الــذي النظیــر لــه ) أو،الجمــوع ) 
 .) ٧( و�عني �ه نها�ة جمع التكسیر

سـراج و�ـذلك ابـن ال، )٨(سیبو�ه  ة )  ذ�رهُ مْ مصطلح  �قصد منه  (الضَّ هو  : ة )مْ الرفعة ( الضَّ  – ٣
،  )٩(سماء واالفعال وتـزول عنهـا سـمیت رفعـًا " عرا�ًا تدخل في أواخر األإ �قوله : " فاذا �انت الضمة 

ن ألرفعــة جــاز ل�قولــه : " فلمشــابهة الضــمة  ،دون البنــاء �ــاإلعراب وهــو خــاص  وقــد اســتعمله الرضــيّ 
 .)١٠(ترفع التوا�ع المفردة " 

 ١٢/  ١�تاب  سیبو�ه :  - ١
 ١٤١/ ١المقتضب :  - ٢
 ٥٤اال�ضاح في علل النحو :  - ٣
 ١٥/  ١سر صناعة االعراب :  - ٤
 ٢٠/ ١شرح الرضي على الكاف�ة  :  - ٥
 ٧٧٢/  ٢، واللمحة في شرح الملحة :  ٤١٦، و المعجم المفصل في النحو :٥٤ینظر: شرح قطر الندى و�ل الصدى :  - ٦
 ١١١/  ١ینظر شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٧
 ١٥٨/  ١: سیبو�ه ینظر �تاب - ٨
   ٤٥/ ١االصول في النحو :  - ٩

 ٣٦٤/  ١شرح الرضي على الكاف�ة :  - ١٠
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ـــة – ٤ (واو ) التـــي تفیـــد الجمـــع وتســـمى أ�ضـــًا  العطـــف وهـــو مصـــطلح  �عنـــي  ( واو : واو الجمع�
قتضــت اا الفــاء والـواو وأو فألنهـا لّمـا هــذا المصـطلح إذ قـال : " وأّمـ ضـيّ وقـد اسـتعمل الرّ  ،)١(النسـق )

 نصــب �مــا تقــدم صــارت �عوامــلنصــب ما�عــدها للتنصــ�ص علــى معنــى الســبی�ة والجمع�ــة واالنتهــاء 
")٢(. 

ولـم یـرد فـي الكتـب النحو�ـة التـي سـ�قت  ،)٣(الضـمیر المسـتتر)هو مصطلح معناه (  : المستجن – ٥
 ،)٥( للتعبیــر عــن الضــمیر المســتتر ضــيّ الرّ وقــد اســتعمله  ،)٤(ر لفــظ ( المســتكن )ِكــمــا ذُ و�نّ  ،ضــيّ الرّ 

 . )٦(وذ�ر أ�ضًا معه (المستكن )
 : ثان�ًا : المصطلحات الكوف�ة التي اشترك بها الشارحان

 سنقتصر على ذ�ر �عض منها: ،�ثیر من المصطلحات الكوف�ة اشترك الشارحان في 
 عطف النسق : -١

لمتوّسـط بینـه لتّـا�ُع اوحـّده : "ا ،و�قابله عند ال�صر�ین العطـف �ـالحروف أو الشـر�ة  ، مصطلح �وفيّ 
وهي عشـرة :  (الـواو) و (الفـاء) و (ثُـمَّ) و (َأْو) و (ِإمَّـا) و (َأْم)  ،)٧"(ف العطف و�ین متبوعه أحد حر 

 .)٩(والرضي  )٨(وقد استعمل هذا المصطلح ابن فالح  (ال) و (حتَّى)وو (َبْل) و (لكن) 
  العماد : -٢

قـــال ابـــن �عـــ�ش : " الفصـــل مـــن ع�ـــارات ، مصـــطلح �ـــوفي �قابلـــه عنـــد ال�صـــر�ین (ضـــمیر الفصـــل) 
 ؛ والكوفیــون �ســمونه عمــاداً  قــال الســیوطي : "و  )١٠(والعمــاد مــن ع�ــارات الكــوفیین "  ال�صــر�ین ....

؛ ألنه ُ�عتمد عل�ه في الفائـدة ، إْذ �ـه یتبـیَّن أن الثـاني خبـر ال تـا�ع ، و�عـض الكـوفیین �سـم�ه دعامـة 
د والتأكیــد مـن فوائـد مجیئـه ، و�عــض المتـأخر�ن سـمَّاه صــفة ، ألنـه یـدعم �ـه الكــالم أي �قـوى �ـه و�ؤّ�ـ

فقـد  الرضـيّ أمَّـا ،  )١( مرة واحدة ذ�ر هذا المصطلح ابن فالح وقد)١١(" قال أبو ح�ان و�عني �ه التأكید
 . )٢( فقد استعمله أكثر من مرة

 ٣٠٢/ ١والجمل في النحو  :  ،  ٣٦٨/  ٤المقتضب : ، و  ٥٠١/ ٣: سیبو�ه ینظر :  �تاب - ١
 ٧٩/  ٤شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٢
 ١٦١/  ١: علم العر��ة  المفصل فيو  ،  ٦/ ١ینظر : همع  الهوامع  :  - ٣
 ٢٢٦/  ٢شرح المفصل البن �ع�ش : و  ، ١١٤/ ١: علم العر��ة  ینظر : المفصل في - ٤
 ٣١٣/  ٣ینظر  شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٥
 ٤٤١/  ٣ینظر المصدر نفسه :  - ٦
 ٣٠٢/ ١شرح قطر الندى و�ل الصدى : - ٧
 ٨٦٤/ ٢ینظر شرح الكاف�ة في النحو :  - ٨
 ٣٥٥/ ١ینظر  شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٩

 ١١٠/ ٣شرح المفصل : - ١٠
 ٢٣٦/  ١همع  الهوامع في شرح جمع الحوامع :  - ١١

                                                           



- ٤۰ - 

 النعت  : -٣
كمـا ، و�ان سـیبو�ه �طلقـه علـى عطـف الب�ـان   ،و�قابله عند ال�صر�ین ( الصفة )  ، مصطلح �وفيّ 

فال�صــر�ون ، و�ــذلك �طلــق علــى التو�یــد مصــطلح الصــفة ، جعــل الصــفة والموصــوف مــن مرادفاتــه 
وقـد  ، )٣(والتو�یـد مـرة ثالثـة  ،والموصـوف أخـرى ،و�عنـي عنـدهم الصـفة مـرة ، �طلقون مصطلح النعت

د : " و�ذلك مانعته �النفس من المرفوع إنما ل المبرّ إذ قا ،صفة أو الد و�عني �ه التو�ید استعمله المبرّ 
، َوُهَو َقْولك: ُقم َأْنت َنفسك َفِإن قلت: ُقم َنفسك َجاَز  ، فان لم تؤ�د جاز على ق�ح ،تجري على تو�ید

َقاَل َأُبو َح�َّان َوالتَّْعِبیر ِ�ـِه اْصـِطَالح اْلُكـوِفّیین قال السیوطي : " ،   )٤("َوَذِلَك َقْولك: رو�دك َأْنت َنفسك
وقد استعمل المصطلح  ابن فالح وفـرق ، )٥(" َواْألَْكَثر ِعْندهم اْلَوْصف َوالّصفة،َوُر�َما َقاَله ال�صر�ون ،

ــة  والصــفة  ،ن بــین المصــطلحی ــفُة مترادفــاألفــي فالنعــت فــي الِحْلَ� ة عنــد فعــال �قولــه : " النعــُت والصِّ
النحو�ین ، وقیل : النعت �كون �الِحْلَ�ِة نحو : طو�ٌل ، وقصیٌر ، وأسوُد ، وأب�ُض ، والّصفة �األفعـال 

،  )٦(، نحو : ضارب ، ف�كون ال�اري تعالى موصوفًا ، وال �قال له : منعوتًا ؛ المتناع الحل�ة عل�ـه " 
 النعت عند الشارحین .ذ�رًا من  ومصطلح الصفة أكثر، ) ٧( و�ذلك ذ�ره الرضيّ 

 المصطلحات الكوف�ة التي انفرد بذ�رها ابن فالح ال�مني : -
و�قابلـه ، ( الصـفة ) الكوفیـون �سـمونه أ�ضـاً و ، )٨(وهو من تسم�ات الفراء، مصطلح �وفي  : المحل - ١

قولــه : " والكوفیــون �ســمونه التســم�ة � ســبب وقــد ذ�ــره ابــن فــالح وعلــل،  )٩(عنــد ال�صــر�ین الظــرف 
 )١٠(لحلول األش�اء ف�ه "  محّالً 

 واختلـف،و�قابلـه عنـد ال�صـر�ین البـدل ،مصطلح �وفي و�سمونه أ�ضـًا التبیـین والتكر�ـر  الترجمة : - ٢
خفش : " �سمونه الترجمة والتبیین وقال ابن ��سان: �سمونه التكر�ر في تسمیته عند الكوفیین فقال األ

إذ ســمى عطــف ،مســمى ثابــت عنــد ســیبو�ه  علــى  والبــدل مــن المصــطلحات التــي لــم تســتقر،  )١١("

 ٤٢٢/  ١شرح الكاف�ة في النحو :  - ١
  ٣٥٩/ ٤،  ٣٦٥ -٣٦٤،  ١٩٥/  ٣، ٤٥٦/  ٢شرح الرضي على الكاف�ة : - ٢
  ١٦٥المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري: و  ، ٢٦- ٢٤/ ٢   ،٢٥/  ١ینظر �تاب سیبو�ه :  - ٣
  ٢١٠/  ٣المقتضب :  - ٤
 ١٧١/  ٥رح جمع الجوامع :همع  الهوامع  في ش - ٥
 ٨٧٢/  ٢شرح الكاف�ة في النحو :  - ٦
 ٢٨٣/ ٢شرح الرضي على الكاف�ة : - ٧
 ١١٩/  ١ینظر : معاني القران للفراء :  - ٨
 ١٠٥/  ١ینظر �تاب سیبو�ه :  - ٩

 ٦۰٤/  ۲شرح الكافیة في النحو :  - ۱۰
 ١٩٠/ ٢شرح التصر�ح على التوض�ح :  - ١١

                                                                                                                                                                                         



- ٤۱ - 

 ،)٢(و�شــ�ه الوصــف مــن وجــه " ،ّن " عطــف الب�ــان �شــ�ه البــدل مــن وجــه أوالســبب  ،)١(الب�ــان بــدًال 
 ،)٣(بـل سـّموا عطـف الب�ـان ترجمـة ، عنـد الكـوفیین علـى البـدل إطالقـه  ومصطلح الترجمة لم �قتصـر
ثـم یلقـون ( مـن ) ف�قولـون  ه من رجلٍ تقول : � درُّ  اء : " العربقال الفرّ ، و�ذلك سموا التمییز ترجمة 

بـن فـالح فـي �ـاب البـدل �قولـه وقد ذ�ره ا ،)٤(فالرجل مترجم ( لما قبله) ول�س �حال " ،: � دره رجًال 
 ،عنـد ال�صـر�ین خالفـًا للكـوفیین مـن الكـلِّ  بدال الظاهر منـه بـدل الكـلِّ إنَّ ضمیر المتكلم ال�جوز إ: " 

 .)٥(هم أجازوا ذلك وعبروا عنه �الترجمة على اصطالحهم في البدل " نّ إف
ر فــي اء �قولــه : " والمفّســو�قابلــه عنــد ال�صــر�ین التمییــز وقــد ذ�ــره الفــرّ  مصــطلح �ــوفيّ  التفســیر: –٣

ۡن�ھُ نَۡفٗس�ا  ﴿ :أكثر الكالم نكرة �قولك : ضقت �ه ذرعًا وقولـه فَُكلُ�وهُ فَِإن ِطۡبَن لَُك�ۡم َع�ن َش�ۡيٖء ّمِ

ِریٓ  ٗٴ�� َھنِیٓ   ،ل�ــهإك تقــول : "ضــاق ذرعــي �ــه " فلمــا جعلــت الضــیق مســندًا ّنــأل؛فالفعــل للــذرع ،  )٦( ﴾ا ٗٴ�� ا مَّ

الن الضـیق ف�ـه �مـا تقـول هـو أوسـعكم دارًا دخلـت الـدار لتـدل علـى ؛ قلت : ضقت جاء الذرع مفسرًا 
 ،والخلیل هو الذي ابتكر اصطالح التفسیر والتبیـین �معنـى التمییـز ،)٧(أنَّ السعة فیها ال في الرجل " 

واطلـق عل�ـه ، وذ�ـره ابـن فـالح فـي �ـاب ( التمییـز ) ،  )٨(ومصطلح التفسیر �طلق أح�انًا على البدل 
لـق عل�ـه تبیـین طو�، شـيء مـن زت ) اذا خّلصـت شـیئًا �قوله : " التمییز مصـدر ( مّیـ، كذلك التبیین 

 .)٩(وتفسیر " 
 : المصطلحات الكوف�ة التي انفرد بذ�رها الرضي -
قـال ابـن هشـام : " ، �قابل المصطلح ال�صري ( نون الوقا�ة )  ، هو اصطالح �وفي  : نون العماد  -١

،  )١٠(نــون الوقا�ــة وتســمى نــون العمــاد أ�ضــًا تلحــق قبــل �ــاء المــتكلم المنتصــ�ة بواحــد مــن ثالثــة ..." 
ـــي ) وذلـــك ان ال�ـــاء معتـــدة  وهــي " حـــرف ُأتـــيَ  �ـــه ل�قـــي ماقبلهـــا مـــن الكســر نحـــو: ( �لِّمنـــي ) و ( منِّ

نـه أل؛ �سـر آخـره وال�صـح ذلـك فـي الفعـل  �كسرتین ف�جعـل ماقبلهـا ت�عـًا لهـا للتجـانس فاالسـم ال�صـح

 ١٦٣المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري:   - ١
 ٢٩٦/ ١اسرار العر��ة :  - ٢
  ١٩٠/ ٥همع الهوامع  :  - ٣
 ١٠٤/ ٢ن للفراء : آمعاني القر  - ٤
 ٩٦٠/ ٢شرح الكاف�ة في النحو :  - ٥
 ٤النساء :  - ٦
  ١/٧٩ن للفراء :  آمعاني القر  - ٧
 ١٦٥نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري:  المصطلح النحوي  - ٨
 ٦٨٥/   ٢شرح الكاف�ة في النحو :  - ٩

 ٣٩٧/  ١مغني اللبیب عن �تب االعار�ب :  - ١٠

                                                           



- ٤۲ - 

ـــا ن�ـــا عـــن قبـــول الكســـرة اإل وقـــد اســـتعملها   ، )١(عراب�ـــة الواج�ـــة �عامـــل فـــأْن ینبـــو عـــن التا�عـــة أولـــى"لمَّ
 .)٢(ي " �نِ رِ ْض ي و�َ نِ �َ رَ یؤتى بنون العماد في نحو : َض ولهذا ذ�رها �قوله :" و  الرضيّ 

  : العازلة )نْ إ( -٢
�قوله :  ،رأي الكوفیین فیها  مع الرضيّ  وقد ذ�ره،ن الكافة ) إ( �قابله عند ال�صر�ین ،مصطلح �وفي

 ،) ) و(إالَّ ( ماز�دت لتأكید نفي، هم �قولون هي ناف�ة ولعلّ ، العازلة عند الكوفیین ناف�ة ال زائدة  نْ �" و 
ال �جــوز الجمــع بــین حــرفین متفقــي " علــیهم �أنــه  وردَّ ، �جــاب اإلن النفــي إذا دخــل علــى النفــي أفــاد إفــ

، یر�ــد الجمــع بــین إنَّ والــالم إلفــادة �ــل منهمــا )٣(لقــائم " ز�ــداً   مفصــوال بینهمــا، �مــا فــي إنَّ المعنــى، إالَّ 
 التو�ید ، لذا وجب الفصل بینهما في تر�یب واحد . معنى

) لعلة عارضة : ال التبرئة – ٣ ولم �كن هذا  ، هي ( ال) الناف�ة العاملة في النكرات عمل(إنَّ
ما �انت تسمیتهم لها بـ ( نّ �و ، خفش والمبرد وابن السراج  المصطلح متداوًال عند الخلیل وسیبو�ه واأل

إذ �قول :" و(ال) تعمل  ،عقد لها سیبو�ه �ا�ًا سماه �اب النفي بـ ( ال الناف�ة )وقد ،  )٤(ال الناف�ة )
 اء فيوقد ذ�رها الفرّ  ،)٥(ونصبها لما �عدها �نصب أنَّ لما �عدها " ،ف�ما �عدها فتنص�ه �غیر تنو�ن 

�قوله : " �النصب ،  )٦( ﴾ ٱۡلَحّجِۗ فََال َرفََث َوَال فُُسوَق َوَال ِجَداَل فِي  ﴿ :على قراءة  كالمه

،  )٧(..." فإّنه رفع الرفث والفسوق ونصب الجدال القراءة على النصب ذلك �له للتبرئة إال مجاهدا  
ال یوهمك أخ�ارها خ�ارها قبلها لئّ أفي نحو قوله : " النكرات یبتدأ �المصطلح هذا  واستعمل الكسائيّ 

ر الخبر أرادوا أن �فصلوا بین ما ابتدئ خبره وماال االسم وتأخّ  ا لزمت التبرئةُ صالت فلمّ لها نها أ
 بنصب لیس ألنھ تنوین بغیر ونصبوه لھذالى النصب لهذا  إ �عده فغیروه من الرفع �كون خبره إالّ 

 ولم تنوین بغیر فرفعوه المضاف نصب بھ خالفوا حین الندءا في فعلوا كما مغیر ھو إنما صحیح
ن وجه المشابهة بین و�یّ ، هذا المصطلح  ضيّ وقد استعمل الرّ  ،)٨("  إلیھ أُضیف ما فیشبھ یكسروه

 ٤٨٣/  ١الل�اب في علل االعراب والبناء :  - ١
 ١٠٣/  ١شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٢
 ١٨٦/  ٢شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٣
طلحات واالصول النحو�ة في �تاب ا�ضاح الوقف واالبتداء  في القران الكر�م ألبي �كر األن�اري وعالقتهما �مدرستي الكوفة وال�صرة ینظر  المص - ٤

   ٣٣:) ماجستیر(رسالة 
   ٢٧٤/  ٢:  سیبو�ه  �تاب - ٥
 ١٩٧ال�قرة :  - ٦
  ١٢٠/  ١معاني القران للفراء :  - ٧
 ٣٨١/  ١االصول في النحو :  - ٨

                                                           



- ٤۳ - 

إلنَّ أنَّ (ال) للم�الغة في النفي لكونها ؛ �قوله :" ووجه مشابهة( ال ) التبرئة ، (ال) التبرئة و(إنَّ ) 
 .)١(( إنَّ ) للم�الغة في االث�ات "  نَّ ألنفي الجنس �ما 

 : الم القسم-٤
�قولــه : " ومــن مواضــعها الفعــل ، النــون الثقل�ــة والخف�فــة ) �ــاب ( هــو اصــطالح  ذ�ــره ســیبو�ه فــيو  

لزمــه ذلــك �مــا لزمتــه  ،   تفارقــه االخف�فــة أو الثقیلــة ذلك الفــ، الــذي لــم �جــب الــذي دخلتــه الم القســم 
�المـه عند  ضيّ عمل هذا المصطلح الرّ تواس، )٤(وابن السراج  ،)٣(د و�ذلك المبرّ  ،)٢(الالم في القسم " 

إذ  ، أو الم القسـم، ذا �ان العامل مصدرًا �ـالم االبتـداء إعامله ، جواز تقد�م الحال على على كالمه 
�الم االبتداء، أو الم القسـم، جـاز تقـد�م الحـال عل�ـه، �ـأن تـؤخره عـن  راً دَّ َص قال : " و�ذا �ان العامل مُ 
ألّن الم  خیر الحــــال ؛تــــأ ووجــــب، )٥(لراك�ــــًا ســــائر، و: �هللا لراك�ــــًا أســــیر "  الالمــــین، نحــــو: إنَّ ز�ــــداً 

 والم القسم لهما صدر الكالم . االبتداء
فـي الفـّراء ذ�ـره و ، الفعـل المتعـدي والمقصـود منـه  )٦(اء هـو مصـطلح ذ�ـره الفـرّ  الفعل الواقع :-٥

مۖٞ    ﴿ :قوله تعالىكالمه على  ٗمۖا قَ�اَل َس�لَٰ : "   فأمـا السـالم  ( فقـول �قـال )  )٧( ﴾  قَ�الُواْ َس�لَٰ

 وقـد،  الحـدوث �ـالوقوع عنـى وسـیبو�ه ، )٨(كأّنـك قلـت : قلـت �المـًا " ، فنصب لوقوع الفعل عل�ه 
ع) في �اب ( نصب المضـار  ضيّ وقد استعمله الرّ  ،الرضيّ  و�ذلك)  ٩()  الفعل نفي( �اب في ذ�ره

واشـترط  ،هـا ) حتى أدخلَ  (سرتُ في نحو  :  ،( حتى )الفعل الواقع �عدعلى ع) في �المه المضار 
�ــالنظر الــى مضــمون  ،علــى االســتق�ال  ى ) یــدلّ �كــون مضــمون الفعــل الواقــع �عــد  ( حّتــ نْ أف�ــه 

 .)١٠(الفعل الذي قبل ( حتى )
و�عني �ـه الفعـل المبنـي للمجهـول عنـد  ،  اء هذا المصطلحأطلق الفرّ  : فاعله سمَّ الفعل الذي لم �ُ -٦

م إِنَّم��ا  ﴿اء :" وقــد قــرأ �عضــهم: إذ قــال الفــرّ ، ال�صــر�ین  وال �جــوز ، )١١( ﴾  وال��دَّمُ  َعلَ��ْیُكُم اْلَمْیتَ��ةُ ُح��ّرِ

 ٢٩٠/  ١شرح الرضي على الكاف�ة :  - ١
 ٥٠٩/ ٣�تاب سیبو�ه    :  - ٢
 ٢٣٣/  ٣ینظر  المقتضب :  - ٣
 ٢٧٥/ ١االصول في النحو : - ٤
 ٢٧/  ٢شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٥
  ٤٦/ ١ینظر معاني القران للفراء : - ٦
 ٦٩هود : - ٧
   ١٨الزناد ، ینظر : مختصر في شواذ القرآن من �تاب البد�ع البن خالو�ه :، وهي قراءة أبن أبي  ٤٠/  ١معاني القران للفراء :  - ٨
 ۱۱۷/  ۳ینظر : كتاب سیبویھ :  - ۹

 ٥٦/  ٤ینظر شرح الرضي على الكاف�ة :  - ١٠
 ١٧٣ال�قرة :  - ١١

                                                           



- ٤٤ - 

؛ ألنــك إن جعلــت "إّنما"حرفــا واحــدا رفعــت المیتــة والــدم؛ ألنــه فعــل لــم �ســمَّ والــدم  رفــع المیتــة هاهنــا إالّ 
هـذا  وذ�ـر الرضـيّ )١(" )مـا(ـفاعله، و�ن جعلت "ما" على جهة (الـذى) رفعـت المیتـة والـدم؛ ألنـه خبـر لـ

 سمَّ فاعله، أي مفعول الفعل الذي لم �ُ  سمَّ المصطلح في �اب ( نائب الفاعل ) �قوله : " مفعول ما لم �ُ 
فاعلــه، أضــ�ف الفعــل إلــى  ســمَّ �ُ لــم فاعلــه، أي فعــل المفعــول الــذي  ســمَّ فاعلــه، وقــولهم: فعــل مــا لــم �ُ 

 .)٢(نه ص�غ له "أل؛ المفعول 
ــــ یتضــــحُّ  ــــمّم ــــران مــــن اســــتعمال المصــــطلحات ال�صــــر�ّ ق بَ ا َس لســــ�قها وشــــهرتها ؛  ةأنَّ الشــــارحین �كث

ة ، وهنــاك مصــطلحات �صــر�ة موجــودة عنــد ابــن فــالح وغیــر علــى المصــطلحات الكوفّ�ــحانهــا و�رجّ 
 .في استعمالهما للمصطلحات الكوف�ة و�ذا الحال ،  ضدموجودة عند الّرضي و�ال

 
 
 
 
 
 

   ١٨، وهي قراءة ابن أبي الزناد ، ینظر : مختصر في شواذ القرآن من �تاب البد�ع البن خالو�ه :١٠٢/ ١معاني القران للفراء :  - ١
 ٢١٥/  ١شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٢

                                                           



 المصطلحات البصریة التي اشترك بھا الشارحان 

 ضمیر الشأن -۱
 اسم الفاعل  -۲
 الحال  -۳

 

  انفرد بذكرھا ابن فالح الیمني التي البصریة المصطلحات

 الشركة (عطف النسق )  -۱
  ال النافیة للجنس – ۲      

 

 
 الرضيّ  بذكرھا انفرد التي البصریة المصطلحات

 المعاني حروف -۱
 األقصى الجمع -۲
 )الّضمة (الرفعة -۳
 الجمعیة واو -٤
 المستجن  -٥

 

 الشارحان بھا اشترك التي الكوفیة  المصطلحات
 

 عطف النسق  -۱
 العماد -۲
 النعت -۳

 

 
 الیمني فالح ابن بذكرھا انفرد التي الكوفیة  المصطلحات

 المحل -۱
 الترجمة -۲
 التفسیر  -۳

 

 
 

 الرضّي  بذكرھا انفرد التي  الكوفیة المصطلحات
 نون العماد  -۱
 إن العازلة -۲
 ال التبرئة  -۳

- ٤٥ - 



- ٤٦ - 

 الم�حث الثاني
 جماعفي شرحیهما : السماع والق�اس واإل المستعملةصول النحو�ة األ

 أوًال / السماع :
سُّ  " : لغـة السماع ً  س�ِمعَھُ  َوقَ�دْ  األُذُنِ  ِح� ً  َس�ْمعا ْمعا ً  وِس�  والسَّ�ماعُ  "، )۱( "  َس�ماِعیَة وَس�ماَعة وَس�ماعا

عت  .  )۳( " عٌ مُ سْ أو ماعٌ سْ أ : ج ،  والجمع للواحد نویكو ،" )۲( " فشاع بھ ماَسمَّ
ه فــي وقــال ، النقــل مصــطلح عل�ــه ن�ــاريّ األ البر�ــات بــوأ �طلــق : اصــطالحاً  الســماع  هــو النقــل " :حــدِّ

  .)٤("  الكثرة حد إلى القلة حد عن الخارج )الصح�ح �النقل المنقول ( الفص�ح العر�ي الكالم
ا ، فشمل �الم هللا تعالى، و�الم �الم من یوثق �فصاحتهوأعني �ه ما ثبت في  :" عّرفه فقد السیوطيّ  أمَّ

 فسدت األلسنة �كثرة المولـدین، نظمـاً ، و�الم العرب، قبل �عثته، وفي زمنه، و�عده، إلى أن ) ص(نب�ه 
 . )٥(، عن مسلم أو �افر  فهذه ثالثة أنواع، البد في �ل منها من الثبوت"ونثراً 

ق بـین وقـد فـرّ  )٦(" األخذ الم�اشر للمادة اللغو�ـة عـن النـاطقین بهـا هو : " فقال�عض المحدثین  فه عرَّ و 
ـا مـا ،یرو�ـه العـالم �عـد سـماعه بنفسـه  فالسـماع عنـده " علـى مـا، السماع والروا�ة  یرو�ـه عـن عـالم  وأمَّ

أو �تــاب مــن �تــب  ،مصــنف مــن المصــنفات اللغو�ــة  عــن أو ،آخــر أو عــن جیــل ســابق مــن العلمــاء
 .)٧(نعده سماعًا ،إنَّما نعده روا�ة " فال ،النحو

 ،و�قامـة بن�انـه، ة النحـو فـي تأصـیل قواعـد النحـو ل مـن أدّلـوّ السـماع المصـدر األ �عـدُّ  أهم�ة السماع :
وله أهم�ة �بیرة في المحافظة على اللغة  ،)٨(تحلیلها  ثمّ  ،التي اعتمدها النحاة في جمعهم للمادة اللغو�ة

ــ،اللغــة العر��ــة مــن فســاد األلســنة  ین �اســتقراء المــادة و" عنا�ــة ال�صــر�ّ ،ة والــذو�ان فــي اللغــات األعجمّ�
، هــل ال�صــرة فــي العر��ــة قدمــة و" �ــان أل ،)٩(ال�قــل عــن اهتمــام نظــرائهم الكــوفیین "اللغو�ــة المســموعة 

ع "عمل�ــة صــع�ة  فهــو مجموعــة مــن وعل�ــه �كــون الســما، )١٠(و�ــالنحو ولغــات العــرب والغر�ــب عنا�ــة " 
لتصـــن�ف والتقســـ�م مالت وتنتهـــي �الكشـــف عـــن القواعـــد و�قـــوم بـــین البـــدء واالنتهـــاء التـــأعمــال تبـــدأ �ااأل

 ٢٠٩٥/ ٢١لسان العرب (سمع ) :  - ١
 ٣٤٨/  ١العین (سمع ): - ٢
 ٧٣٠القاموس المح�ط ( سمع ):  - ٣
 ٨١لمع األدلة في اصول النحو :   - ٤
 ٧٥-٧٤القتراح في أصول النحو : ا - ٥
 ٣٣علي أبو المكارم : لأصول التفكیر النحوي   - ٦
 ٣٣: المرجع نفسه   - ٧
 ٣٤: نفسهالمرجع ینظر  - ٨
 ٣٤:  نفسه المرجع  - ٩

 ١٢ابن سالم : ، ط�قات فحول الشعراء  - ١٠

                                                           



- ٤۷ - 

ــ نَّ أســتقراء علــى واال للغــة عــن طر�ــق اأخــذ العلمــاء وأكثــر  ،)١(ســتن�اط " �قــف عنــد حــدود اال ماع الالسَّ
ـ ،)٢( ، وال یلتفت ف�ه للق�ـاس السماع ـ، ماع حتـى أنَّ أق�سـتهم تكـون مؤ�ـدة �السَّ فـي  : ماع طر�قـان وللسَّ

ـــا طر�ـــق النقـــل أو الروا�ـــة وهـــو مـــااألخـــذ عنـــه  ، أو مشـــافهة االعـــراب فـــي البـــوادي ،یدونـــه العلمـــاء  أمَّ
 و�ختارونـــه لبنـــاء قواعـــدهم ،ســـتعمال ،حتـــى �ّطـــرد فـــي اال، فـــي المســـموع الكثـــرة  وال�صـــر�ون �شـــترطون 

نـوا قواعـدهم علـى القلیـل فإنهم ب على خالف ذلك ، الكوفیون و وماجاء قل�ًال التبنى عل�ه قاعدة عندهم ، 
 . )٣(الضرورة والشذوذ و

عجم�ـة  د األلسـنة والـذو�ان فـي اللغـات األفي المحافظة على اللغة العر��ـة مـن فسـا هم�ة �بیرةأ وللسماع 
فهـو أهـم وسـیلة فـي ، سـرارها أوالتوصـل الـى �شـف  ،لى فهم خصـائص اللغـةإوهو" الطر�ق الصح�ح  ،

العمل �ه في النحو واللغة قبل الق�اس "  أوقد بد، ولهذا هو ر�ن مهم من أر�ان النحو  ،الثقافة اللغو�ة 
حـــین �خفـــى  ،ألنـــه " أقـــرب ســـبیل الـــى ضـــ�ط اللغـــة ؛ وال�غفـــل عنـــه ،مـــن أن یراعـــى والســـماع البـــدَّ  ،)٤(

 . )٥(ما�مكن أن �كون عّلة جامعة "
فــالح �حتــرم فــابن  ،  اا �لً�ــاعتمــادً  إذ اعتمــد عل�ــه الشــارحانمــن الســماع  متمیــز و�ــان للشــارحین موقــفٌ 

و�فضــله ، بــین اآلراء وتحك�مــه  ، لمســائل النحو�ــة�اعل�ــه فــي احتجاجــه  دعتمــو� ًقــاالســماع احترامــًا مطل
وجود الشاهد القوي ، من الشـعر الـذي لـم �خضـع  فالسماع عنده �عني " خرى �الق�اس ،على األدلة األ

الفص�ح،�شــرط أن  �ــالنّص ف�ــه الشــاعر للضــرورة الشــعر�ة ، ومــن القــرآن الكــر�م والقــراءة القرآن�ــة المؤ�ــدة 
وعلــى الــرغم مــن ذلــك فقــد حكــم فــي مســائل محــدودة علــى ، )٦(" �كــون التأو�ــل فیهــا مســتح�ًال أو متكّلفــًا 

"ال �جوز الفصل بین الصـفة والموصـوف �ـأجنبّي ، فـال ذلك قوله : أمثلة من ، و  اذ�عض ما ُسِمع �الش
 :لبید  الفصل شاذًا في قول، وقد جاء )وعمرًا قتلتهما  ضر�ت ز�دًا ضر�ةً (�قال : 

 " )٧(وُصداٍء ألحقتهم �الثَّلْل      َفَصَلْقنا في ُمراٍد َصلقًة       
) ًا لــخبـر  أن یقع األمر ، والنھي ، والظرف المتضمن لمعن�ى االس�تفھام أّنه ال�صحّ  ومنها  وماجـاء ، (إنَّ

   في قول الشاعر:�ما في الشعر حكم ابن فالح عل�ه �الشذوذ 
 )٨(َال َتْحَسبوا َلْیَلُهم َعن َلْیِلكم َناَما         سیِّدُهْم  الَّذین َقَتْلُتم َأْمسِ إّن 

 ٢٠اصول النحو العر�ي دمحم خیر الحلواني :  - ١
 ١/٣�ف المازني :المنصف  شرح تصر ینظر :  - ٢
 ٩٦االصول لتمام حسان  : ینظر :  - ٣
 ١٦٩الشواهد واالستشهاد في النحو : - ٤
 ١٩٧مقدمة لدرس لغة العرب  : - ٥
 ٥۳/  ۱شرح الكاف�ة في النحو : - ٦
   ١٩٣شرح دیوان لبید بن ر��عة العامري :، و�نظر  ٨٩٩/ ٢: المصدر نفسه  - ٧
 .  ٢٤٧/ ١٠خزانة االدب :، و   ٤٢٨/ ١شرح الكاف�ة في النحو :ینظر  - ٨

                                                           



- ٤۸ - 

)ءإذ جا  . ت جملة النھي (التحسبوا) خبراً لـ(إنَّ
ــا الر  �ثیــر مــن المســائل فــي  ضــيّ ل عل�ــه الرّ ف�عــوِّ  فمنزلــة الســماع عنــده تفــوق منزلــة الق�ــاس ، ضــيّ أمَّ

مــه علــى قدِّ و�ُ  ،وتثبیــت اآلراء النحو�ــة قــراره لألحكــام و�فــزع لــه فــي ا ،وهــو �عتــدُّ �ــه ، والقضــا�ا النحو�ــة
فـي الضـمیر الالحـق للظـروف المكان�ـة �ــ( قولـه  مـن ذلـك ، السـماعَ  الق�ـاُس عارض الق�اس خاصة إذا 

ز انجــراره �جم�ــ دونـك ، �قصــره ، وغیــره ع ظــروف المكــان وحــروف الجــر ق�اًســاوأمامــك):" والكســائي ُ�جــوِّ
 األسـدَ  ّذر المكـّرر نحـو :األسـدَ حـظهار الفعـل مـع المإ ومنه ترج�حه عدم  ،)١(على السماع وهو الوجه "

 سـدَ األ حـذرا: نحـو القسـم، هـذا مع الفعل ظهور قوم حذر األسَد األسَد . �قول الرضي :" وأجاز،أي : ا
: تعـالى كقولـه العامـل، حـذف یوجـب ال للتأكیـد المعمـول تكر�ـر أن إلـى نظـراً  حـذر،أ إ�ـاك و��ـاك ،سدَ األ

ا ٱۡألَۡرضُ ُدكَِّت  ﴿ ا َدّكٗ  تكر�ـر مـع العامـل ذ�ـر سـماع لعـدم ولـىاأل وهو،  خرون اآل ومنعه ،)٢( ﴾ َدّكٗ

 .)٤(على السماع  خرى على اعتماد الرضيّ وهناك أمثلة أ ،)٣(منه" المحذر
ــ ــوأدّل الســنة الشــر�فة و والشــعر العر�ــي ، هــي : القــرآن الكــر�م ، وقراءاتــه، التــي عنــد الشــارحین ماع ة السَّ

فــي  عــن ابــن فــالح  )الــذي انفــرد �ــه الرضــيمــام علــي (عالحــدیث النبــوي الشــر�ف، و�ــالم اإلوتشــمل 
 :��ان ذلك على ما�أتيوالمنثور و وم ل الصحا�ة، و�الم العرب من المنظاالستشهاد �ه  وأقوا

   والقراءات القران�ة:ن الكر�م آأوًال : القر 
�قول الفراء : " والكتـاب أعـرب ،القران الكر�م النص الوحید الموثوق �فصاحته  �عدُّ :  القرآن الكر�م  –١

ر مقارنـة �مظـاه،ال�ختلـف علیهـا اثنـان  ، ومـن األدلـة الواضـحة التـي)٥(،وأقوى في الحجة من الشـعر " 
" لـم یتـوفر ، )٦(ومعـین ال ینضـب للشـواهد الصـح�حة الفصـ�حة "  ،السماع االخرى ،" وهـو من�ـع صـافٍ 

، متنــًا وســندًا  ،وعنا�ــة العلمــاء �ضــ�طها وتحر�رهــا ، مــن تــواتر روا�اتــه ، لــنص مــا تــوفر للقــرآن الكــر�م 
مـن التـا�عین عـن الصـحا�ة  األبیناء  األث�ات الفصحاء العلماء  عن أفواه ،وتدو�نها وض�طها �المشافهة 

حتجــاج �ــه فــي اللغــة والنحــو والصــرف وهــو" الــنص الصــح�ح المجمــع علــى اإل، )٧()"(صعــن الرســول 
وهـــو �مثـــل قمـــة االستشـــهاد علـــى علـــوم اللغـــة العر��ـــة وأعلـــى درجـــات الفصـــاحة  ، )٨(وعلـــوم ال�الغـــة " 

 ١٠٦/ ٣شرح الرضي على الكاف�ة : - ١
 ٢١لفجر: ا  - ٢
 ٤٨١/ ١شرح الرضي على الكاف�ة : - ٣
 .                    ٤٢٤، ٤/٣٧٢،  ٢١٦، ١٦٦/ ٣، ٤٦٠،  ٣٧٢-٣٧١، ٤٦ -٤٥/ ٢، ٤٨١، ٢٩٩، ٢١٣/  ١ینظر المصدر نفسه : - ٤
 ١٤/ ١:للفراء ن آمعاني القر  - ٥
 ١٤ینظر االقتراح : - ٦
 ٢٨في أصول النحو:  - ٧
 ٢٨: المصدر نفسه  - ٨
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ن فهي أفصـح ممـا فـي غیـر القـرآن اً  أنَّ اللغة اذا وردت في القرآ" وقد أجمع الناس جم�ع ،)١(وال�الغة 
ولـــو لـــم  ، واســـراره الب�ان�ـــة " مــااجتمع العـــرب علـــى لغتــههــو إذ لـــواله  ، ، والقــرآن الكـــر�م لــه الفضـــل)٢("

ثـم  ، وتختلف الط�اع،ولم �كن منه بد حتى تنقض الفطرة ،�جتمعوا لتبدلت لغاتهم �االختالط الذي وقع 
 .)٣(�كون مصیر هذه اللغات الى العفاء ال محالة "

فــي توج�ــه  القواعــد النحو�ــة ، القرآنــي  اشــترك الشــارحان فــي اعتمــادهم الكبیــر علــى االستشــهاد �ــالنّص  
و�قدمانـه علـى ، فهمـا �ستشـهدان �ـه  ،هما  لم �خرجـا عـن ر�ـب النحـاة السـا�قیننّ أوهذا �عني  ،وتثبیتها 

، إذ مــن الشــواهد القرآن�ــة فــي مواضــع مختلفــة  �جــد �ثیــًراومــن یتت�ــع الشــرحین  ،خــرى األدلــة النقل�ــة األ
وسـأذ�ر  و�عضدان القرآن �الشـعر و�ـالعكس ، ،الكر�م على رأس مصادر االستشهاد نوضعا القرآغالً�ا 

و��ــان  ،المســائل النحو�ــةعــرض �عــض ي ســ�اق فــالشــواهد القرآن�ــة التــي اعتمــد علیهــا الشــارحان �عــض 
 :آرائهم فیها ، وعلى ما�أتي 

 القرآن�ة التي اشترك في ذ�رها الشارحان : الشواهد -أ 
 :  في مسائل نحو�ة منها ،و��ان موضع الشاهد ف�ه  ،نيآاشترك الشارحان في ذ�ر النص القر 

أنَّ الناصـب للمصـدر المنصـوب �عـد الفعـل أر�عـة وهـو  ،)المفعول المطلق(ذ�ره ابن فالح في �اب  ما 
، ب ضـــر�ًا ، وال خــالف فـــي عملــه ف�ـــه " أحــدها : أن �كـــون بلفــظ الفعـــل ، وجار�ــًا عل�ـــه �ضــر  :أقســام

ــًا عل�ــه"  ُ  ﴿علــى ذلــك �قولــه تعــالى :  إذ اســتدلّ )٤(والثــاني : أن �كــون بلفــظ الفعــل ، ولــ�س جار�  وٱ�َّ

��َن  د أحــدهما : و�ــه قــال المبــرّ ن :" یابــن فــالح أنَّ ف�ــه قــولذ�ــر ثــم ،  )٥( ﴾ نَبَاٗت��ا ٱۡألَۡرِض أَۢنبَ��تَُكم ّمِ

: و�ه قال  اآلخرو ،   ىمذ�ور ؛ التفاقهما لفظًا ومعنً أّن الناصب له الفعل ال ،  وأكثر العلماء والسیرافيّ 
إل�ه و�ّتل نفسك تبت�ًال ؛  سیبو�ه أن الناصب له فعل �كون جار�ًا عل�ه ، أي : أنبتكم فنبتُّم ن�اتًا ، وتبتلّ 

ــل ) �ــان المطــاَوع متضــمنًا ه لمــا �ــان ( فعــل ) ألّنــ ــل ) مطــاوع ( َفعَّ �جــيء مطــاوع ( أفعــل ) ، و ( َتَفعَّ
المصـدر  أنّ  وهو  في ال�اب نفسه اآل�ة القرآن�ة  ذ�ر فقد  ضيّ لرّ ا اأمَّ   . )٦(للمطاِوع وداًال عل�ه .... "

 .)٧(شرط أن یلتقي الفعل مع المصدر في االشتقاق ،المصدر قد �أتي من غیر لفظ فعله 

 ٢١/ ١: للجاحظالب�ان والتبیین  :ینظر - ١
 ٢٠٢الشواهد واالستشهاد في النحو :  - ٢
 ٨٠: . مصطفى صادق الرافعي اعجاز القرآن وال�الغة النبو�ة  - ٣
 ٤٥٦/  ١شرح الكاف�ة في النحو :  - ٤
 ١٧نوح :  - ٥
 ٤٥٦/  ١شرح الكاف�ة في النحو :  - ٦
 ۳۰۳/ ۱ینظر : شرح الرضي على الكافیة :  - ۷
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نحو : ز�د أخـوك عطوفـًا ، ، ومنها حدیث ابن فالح في مسألة وجوب حذف العامل في الحال المؤ�دة 
علـــى  ن :أولهمــا : القر�نـــة التـــي تـــدلّ ذ�ـــر أنــه �جـــب الحـــذف إذا تـــوافر شـــرطا ي :أحقــه عطوفـــًا ، وقـــدأ

 ،سـم�ةاأل قـد جـاءت لمضـمون الجملـةالمحذوف ، وثانیهما:  لفظ الجملة أن �قع موقعـه ، وهـذه الجملـة 
ها �عد الجملة وثانیهما: مجیؤ ، الحال   ها التدخل في حدِّ نّ لهما: إشكل علیها ابن فالح من وجهین: أوّ وأ

�ۡدبِِرینَ   ﴿واستشهد �قولـه تعـالى :  ،الفعل�ة  �ـأنَّ عاملهـا ، شـكال ، وأجـاب عـن اال)١( ﴾ ثُ�مَّ َولَّۡی�تُم مُّ

 .)٢(وهذا عنده ال�قدح في حدِّ الحال ،�جب حذفهسم�ة ر ، وفي الجملة األفي الجملة الفعل�ة ظاه
دة ، المؤ�ّ �قوله :" �جب حذف العامل في  ، اآل�ة القرآن�ة نفسها في الموضع نفسه فقد ذ�ر أمَّا الّرضيّ 

�عد الفعل�ـة أ�ضـًا  سم�ة ، والظاهر أنها تجيء�عد األ إالّ  دة التجيءنَّ المؤ�ّ هذا على مذهب من قال: إ
 على ذلك .أخرى واستشهد �اآل�ة القرآن�ة  مع شواهد قرآن�ة  )٣("

 .)٤(نفسه  اشترك فیها الشارحان في ذ�ر الشاهد القرآنيمتعددة وهناك مواضع 
 ذ�رها ابن فالح :انفرد بالشواهد القرآن�ة التي  -ب 

 ،ولـم یـذ�رها الرَّضـي ، ن�ـة التـي اسـتدل بهـا فـي شـرحهآالشـواهد القر الكثیـر مـن  انفرد ابن فالح فـي ذ�ـر
 : على سبیل المثال  منها

 ( ذا لم إان ظرفاً  في أر�عة أوجه : منها في تقد�م خبرها اذا �، ماذ�ره ابن فالح  في �اب خبر (إنَّ
) على اسمها انقدم الخبر  منها  ، ن�ة �ثیرةآت قر آواستدل على ذلك  �ا� ، )٥(ألنه نكرة؛متنع دخول (أنَّ

ا فِي  ٱلَِّذینَ إِنَّ   ﴿قوله تعالى :  ِمۡن  ۦِلیَۡفتَُدواْ ِبھِ  ۥَمعَھُ  ۥَجِمیٗعا َوِمۡثلَھُ  ٱۡألَۡرِض َكفَُرواْ لَۡو أَنَّ لَُھم مَّ

َمةِ َعذَاِب یَۡوِم  ذا وقع خبرًا إعلق الظرف �محذوف قبل المبتدأ " وفي مسألة ت .)٦( ﴾ َما تُقُبَِّل ِمۡنُھمۖۡ  ٱۡلِقیَٰ

خبرًا للمبتدأ أو صلة الموصول أو صفة لموصوف أو حاًال لذي حال وماعدا ذلك یتعلق �موجود أو 
�الشاهد القرآني  وقد استدلّ ، ( حاصل ) و�قدر المحذوف �ألفاظ (مستقر ) و ،)٧(مافي حكم موجود " 

 ٢٥التو�ة :  - ١
 ٦٧٨/  ٢ینظر شرح الكاف�ة في النحو :  - ٢
 ٤٩/ ٢شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٣
/  ١وشــرح الرضــي علــى الكاف�ــة : ،   ٨٦٩، ٦٢٣،  ٥٨٩/  ٢، ٤٣١،  ٣٦٨، ٣٢٢،  ٢٠٥،  ١٨٧،  ١٦٢/  ١ینظــر شــرح الكاف�ــة فــي النحــو :  - ٤

٤٤٨/ ٤،  ٣٩٢/  ٢، ٥٠١، ٤٦٠،  ٤٤٧،  ٤٣١،  ٢٨٩،  ٢١٠، ١٠٧  
 ٤٣٠/  ١ینظر شرح الكاف�ة في النحو :  - ٥
 ٣٦المائدة :  - ٦
 ٣٨٧/ ١شرح الكاف�ة في النحو :  - ٧
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ِ أَفِي  ﴿�قوله تعالى : )١(في الظرف الواقع �عد االستفهام تِ َشّكٞ فَاِطِر  ٱ�َّ َوٰ  )٢( ﴾  ٱۡألَۡرِضۖ وَ  ٱلسََّمٰ

. 
 . )٣(ن�ة آده عن الرضي في ذ�ر الشواهد القر خرى على انفراأوهناك أمثلة 

 : ذ�رها الرَّضيانفرد بالشواهد القرآن�ة التي  -ج 
 منها :  ،لم نجدها في شرح ابن فالح، ن�ة آ�ات القر آ�ضي الرّ  استشهد 

وهــي (هنــا ، هنــاك ،هنالــك ) للقر�ــب والمتوســط  ،الظــروف الخاصــة �المكــانشــارة فــي فــي �ــاب اســم اإل
ّن أعلـى الرَّضـي  واسـتدلّ ، ى ) عراب�ة أّما منصو�ة أو مجرورة بــ( مـن ) و( إلـوحالتها اإل،ال�عد وال�عید 

یَةُ  ُھنَاِلكَ   ﴿ :�قوله تعالى   ،)٤(هذه الظروف تكون للزمان ِ  ٱۡلَولَٰ ذ�ـره الرضـي فـي  ومـا .)٥( ﴾ ٱۡلَح�قِّۚ  ِ�َّ

قولــه استشــهد �وقــد ،  )٦(وقــد حــذف عاملــه وجو�ــًا الواقــع �عــد جملــة ، المؤ�ــد لغیــرهفــي مســألة المصــدر 

ِلكَ  ﴿تعالى :   .)٧( ﴾ ٱۡلَحقِّ  قَۡولَ  َمۡریَمَۖ  ٱۡبنُ  ِعیَسى ذَٰ

الظـاهر أو هـا �عـد النفـي نّ أ ضـيّ ذ�ـر الرّ  ،لمَّـا ) فـي االسـتثناء وفي �اب االستثناء في مسألة استعمال (

�ا َجِمی�ٞع لَّ�َدۡینَا ُمۡحَض�ُرونَ  َوإِن ﴿على ذلك �قوله تعـالى :  واستدلّ ، ر في االستثناء المفرغ المقدّ   ُك�ّلٞ لَّمَّ

﴾ )٨( . 

حـوال بق للمبتدأ في �ـل األصل مطافن�ة على �ون ضمیر الآ�شواهد قر  �اب ضمیر الفصل استدلّ  وفي

 ﴿منهـا قولـه تعـالى : ، )٩(م والخطـاب والتذ�یر والتانیث والغی�ـة والـتكلّ فراد والتثن�ة والجمع أي في اإل، 
ُ أَنَا  إِنَّنِيٓ  ٓ أَنَ۠ا فَ  ٱ�َّ ھَ إِالَّ لَٰوةَ َوأَقِِم  ٱۡعبُۡدنِيَالٓ إِلَٰ  .)١٠( ﴾ ِلِذۡكِريٓ  ٱلصَّ

 .)١(وهناك أمثلة اخرى على انفراده عن ابن فالح في ذ�ر الشواهد القرآن�ة 

 ٣٩١ -٣٨٨/   ١:المصدر نفسه  ینظر - ١
 ١٠ابراه�م : - ٢
 ٨١٩،  ٧١٥،  ٦٨٤،  ٦٠٤/  ٢، ٤٧٨،  ٣٩٨،  ٩٢/  ١ینظر شرح الكاف�ة في النحو :  - ٣
 ٤٨٤/ ٢ینظر شرح الرضي على الكاف�ة : - ٤
 ٤٤الكهف : - ٥

 ٣٢٥/ ١شرح الرضي على الكاف�ة : - ٦
 ٣٤مر�م : - ٧
 ١٤١/  ٢، و�نظر شرح الرضي على الكاف�ة:  ٣٢�س : - ٨
 ٤٥٦/  ١ینظر شرح الرضي على الكاف�ة : - ٩

 ١٤طه : - ١٠
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 الشاهد القرآني عند الشارحین :تكر�ر  –د 
 مــنو  ،ن�ــة فــي مواضــع مختلفــة مــن شــرحیهماآ�عــض الشــواهد القر �ــررا �الحــظ علــى الشــارحین أنهمــا قــد 

 �أتي :ما ذلك
إذا �ـان اسـمها معرفـة ، )إنَّ فـي �ـاب خبـر (التمثیل منها على سبیل ، ن فالح �عض اآل�ات فقد �ّرر اب

اسـتدلوا إذ ، )٢( ،ماعة ال�صر�ین في السَّ جَّ ذ�ر حُ و ،ف�جوز عند ال�صر�ین  حذف خبرها خالفًا للكوفیین 

ِ َواْلَمْس�ِجِد اْلَح�َرامِ   ﴿ :�قوله تعالى  أي إنَّ " ، )٣(﴾ إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا َویَُصدُّوَن َع�ْن َس�بِیِل �َّ

القولین أي : هلكـوا فـالواو للحـال و�عـدها مبتـدأ مقـدر والثـاني : أنَّ الـواو زائـدة الخبر محذوف على أحد 
وفـي ، )٥(ذا �انـت الحـال جملـة اسـم�ة ، إ و�رر الشاهد نفسه فـي �ـاب الحـال،  )٤(و(�صدون ) الخبر "

 .)٦(�اب عطف الفعل على الفعل 

ۡلُمَطفِِّفینَ  َوۡیلٞ  ﴿�الشاهد القرآني :  استدلّ ،اذا �ان المبتدأ نكرة  ، و في �اب المبتدأ والخبر ، )٧( ﴾ لِّ

ذا إ ،و�ّرر الشاهد نفسه في �اب المفعول المطلق، ) ٨(ضمن معنى الدعاءت�ة الكر�مة تفي اآلفـ(و�ٌل) 
ف�قال : و�ًال لز�د وو�ٌل لز�د فالنصب على  ،رفعالو  نصبال ا�جوز فیه ، ضافةُقطعت (و�ل ) عن اإل

على تكر�ر خرى وهناك أمثلة أ ،  )٩(في موضع الخبر  المصدر والرفع على االبتداء والجار والمجرور
 .)١٠(اآل�ات القرآن�ة 

قـال  ،قتـران الخبـر �الفـاء فـي �ـاب ا ت�ـة :فـي المواضـع اآل القرآن�ـة  �عـض اآل�ـاتضي فقد �ـّرر أمَّا الرّ 
ـــزم :" الالرضـــي  ـــاني، ســـب�اً  ولاأل �كـــون  أن الفـــاء مـــع یل ـــالزم بـــل للث ـــاء �عـــد مـــا �كـــون  أن ال  الزمـــا الف

�ن بُِك�م َوَم�ا  ﴿، واستشـهد �قولـه تعـالى :  )١١(والجـزاء"  الشـرط جم�ـع فـي كمـا قبلهـا، ما لمضمون   ّمِ

 ١٧٩/  ٣، ٣٦٦،  ٢٢٤/  ٢،  ٤٩٥/ ١ینظر شرح الرضي على الكاف�ة :  - ١
 ٤٣٤/  ١ینظر شرح الكاف�ة في النحو :   -٢
 ٢٥الحج : - ٣
 ٤٣٤/ ١شرح الكاف�ة في النحو :  - ٤
 ٦٧٢/ ٢: المصدر نفسه  ینظر - ٥
 ٩٢٠/ ٢: المصدر نفسه  ینظر - ٦
 ١المطففین : سورة  - ٧
 ٣٦١/  ١ینظر شرح الكاف�ة في النحو:  - ٨
 ٤٧٩/  ١: المصدر نفسه  ینظر - ٩
  ٧٩١، ٦٨٤، ٦٥٩،  ٥٧١/  ٢، ٤١٦، ١/٣٩٦: المصدر نفسه  ینظر - ١٠

 ٢٦٩/  ١شرح الرضي على الكاف�ة :  - ١١

                                                                                                                                                                                            



- ٥۳ - 

ِۖ  فَِمنَ  نِّۡعَمةٖ  المفعـول المطلـق جـوازًا أو  ، وتكّررت  اآل�ة نفسها في �ـاب ( حـذف العامـل فـي )١( ﴾ ٱ�َّ

دخــول الفــاء فــي خبــره ،  �جــوز إذْ  الموصــول المتضــمن معنــى الشــرط ، ، و�ّررهــا أ�ضــًا فــي  )٢(وجو�ــًا)
 .)٣(وهي في الحق�قة زائدة 

ـا ،الحال المعرفة ظاهرًا إمَّا مصدرًا  ومنها حدیثه في �اب (تنكیر الحال وتعر�ف صاحبها) إذ قال :" و�مَّ
ر إمَّا معرف �الالم نحو : أرسلها العراك أو معـرف �اإلضـافة نحـو: إفعلـه جهـدك والمصد ،غیر مصدر

، علــى أّن (وحــدك ) أصــله (وحــدتك) وقــد حــذفت التــاء لق�ــام المضــاف إل�ــه  )٤(ووحــدك " ،ووطاقتــك ،

لَٰوةِ  َوإِقَامَ  ﴿مقامها واستدل على ذلك  �قوله تعالى :  نـي نفسـه فـي الشـاهد القرآ، و�ـّرر  )٥( ﴾  ٱلصَّ

 .  )٦(�اب المجرورات 
 .)٧( شواهد قرآن�ة أخرى مكررة عند الرضّي  وهناك

 ،وهي مصـدر سـماعي مـن الفعـل الثالثـي قـرأ  ، جمع قراءة اللغةفي  القراءات القراءات القرآن�ة : -٢
 ،�ـالقرآن الكـر�م:" مذهب یذهب ال�ه إمام من أئمة القّراء مخالفًا �ه غیره فـي النطـق صطالح االوأمَّا في 

 )٨(سواء أكانت هذه المخالفة في نطـق الحـروف أم فـي نطـق هیئاتهـا " ،مع اتفاق الروا�ات والطرق عنه
 )صآن �مـا نطقهـا النبـي(ر لفـاظ القـ�قوله :" النطق �أ )م٢٠١٣(تالهادي الفضلي فها الد�تور عبدوعرّ ،

) فعــًال وتقر�ــرًا صالمنقــول عــن النبــي () فأقرهــا ســواًء �ــان النطــق بهــا �ــاللفظ صو�مــا نطقــت أمامــه (
القــرآن  نَّ إ) بــین القــرآن الكــر�م والقــراءات فقــال :" ھ��ـ ٧٩٤، وقــد فــرق الزر�شــي (ت)٩(واحــدًا أم متعــددًا "

للب�ـان واإلعجـاز ، والقـراءات (ص) والقراءات حق�قتان متغایرتان ، فالقرآن هو الـوحي الُمنـزَّل علـى دمحم 
،  )١٠(" مــن تخف�ــف وتثقیــل وغیرهــا ،الحــروف أو ��فیِّتهــا مــذ�ور فــي �ت�ــةتالف ألفــاظ الــوحي الهــي إخــ

�ل قـراءة وافقـت العر��ـة ولـو بوجـٍه، ووافقـت وصح�حة " ، متواترة  :نوعینعلى وقسمها علماء القراءات 
هـــا  أحـــد المصـــاحف العثمان�ـــة  ولـــو احتمـــاًال وصـــحَّ ســـندها ، فهـــي القـــراءةُ  الصـــح�حة التـــي ال�جـــوز ردُّ

 ٥٣النحل :سورة  - ١
 ٣٠٨/ ١ینظر شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٢
 ١٨٨/  ٣ینظر المصدر نفسه :  - ٣
 ١٦/  ٢:المصدر نفسه  - ٤
 ٧٣االنب�اء : - ٥
 ٢٠٥/  ٢ینظر شرح الرضي على الكاف�ة : - ٦
  ١٨٨،  ١٩/  ٣،  ٢١٥/  ٢، ٣٢٤،  ٣٢٠/  ١ینظر المصدر نفسه :  - ٧
 ٣٣٦/   ١مناهل العرفان في علوم القران للزرقاني : - ٨
 ٦٨القراءات القرآن�ة تار�خ وتعر�ف لعبد الهادي الفضلي :  - ٩
 ٣١٨ن للزر�شي : آالبرهان في علوم القر  - ١٠

                                                           



- ٥٤ - 

وال�حـلُّ إنكارهــا ، بــل هـي مــن األحــرف السـ�عة التــي نــزل بهـا القــرآن ووجــب علـى النــاس قبولهــا ، ســواٌء 
العشرة ، أم عن غیرهم من األئمَّة المقبولین ، ومتى اختل َّ ر�ـٌن مـن كانت عن األئمَّة الس�عة ، أم عن 

، ووظ�فـة القـراءات هـي ت�سـیر قـراءة  )١("  هـذه األر�ـان الثالثـة ُأطلـق علیهـا ضـع�فٌة أو شـاّذٌة أو �اطلـةٌ 
ْنِتَقاَل َعـْن َأْلِسـَنِتِهْم َلَكـاَن َفَلْو ُ�لُِّفوا اْلُعُدوَل َعْن ُلَغِتِهْم َواِال ختالف ألسنتهم "  آللهي على الناس الالوحي ا

َ�اعُ  القراءات القرآن�ة  وتعدُّ ،  )٢("  ِمَن التَّْكِل�ِف ِ�َما َال ُ�ْسَتَطاُع، َوَما َعَسى َأْن َیَتَكلََّف اْلُمَتَكلُِّف َوَتْأَبى الطِّ
 لكر�م الذي �عـدّ الرت�اطها �القرآن ا؛ بها في أخذ اللغة وتثبیت قواعدها  القرآن�ة من المصادر التي �حتجُّ 

بـین النحـاة فـي االحتجـاج �قراءاتـه فموقـف سـیبو�ه منهـا  اهنـاك ت�ایًنـ نّ طـالق إّال إأوثق مصدر على اإل
كمــا تقــول الــد�تورة خد�جــة الحــدیثي :" موقــف معتــدل وقــد استشــهد بهــا واســتخلص منهــا القواعــد وقــاس 

لــى اآل�ــات الــواردة فــي المصــحف ل�ــه  نظرتــه اب أو قاســها علــى �ــالم العــرب ونظــر إعلیهــا �ــالم العــر 
بـل �ـان یؤ�ـد  ،ح قارئـًا مـن القـّراء علـى غیـرهولـم یـرجّ  ، ولم یلّحن قارئـاً ، قراءة  ئُ�خطفهو لم  ،العثماني

�ـه أورد اسـمه فـي وسـواء لد،فـي ذلـك  ، من غیـر أن �عتمـد شخصـ�ة القـارئ القراءة أو یؤولها أو یرجحها
الس�عة أو العشرة أم لم تكن تواترت قراءته أم �انت من اآلحـاد أم مـن أكان من القّراء ،رد القراءة أم لم ی

أّن موقــف النحــاة مــن القــراءات علــى قســمین فـــ" القــراءات  ، و�ــرى الــد�تور مهــدي المخزومــيّ  )٣(الشــاذ "
ولكّن ال�صر�ین �انوا قد وقفوا منها موقفهم من سائر النصوص  ،مصدر هام من مصادر النحو الكوفي

وماأ�اهـا رفضـوا ،فمـا وافـق منهـا أصـولهم ولـو �التأو�ـل قبلـوه  ، وأق�سـتهم ،وأخضعوها ألصولهم ،ةاللغو�ّ 
ّال " فـي القلیـل النـادر الـذي فال�صـر�ون لـم �حتجـوا �ـالقراءات إ ، )٤( ووصـفوه �الشـذوذ " ،  االحتجاج �ـه

ا أقـــل تخطئـــة ، وعلـــى العكـــس مـــنهم الكوفیـــون " �ـــانو  )٥(یتفـــق مـــع أصـــولهم و�تناســـق مـــع مقای�ســـهم "
وحسـن تقـبلهم لهـا،  ،إلـى احتـرامهم للقـراءاتولكـن ذلـك الیرجـع  ،للقراءات وأكثر قبوًال لها مـن ال�صـر�ین

، دع فـي أصـول اللغـة، وق�ـاس علـى القلیـل، واعتـداد �المثـال الواحـما یرجع إلى مـا عرفـوا �ـه مـن توّسـو�نّ 
، "فـــالقراءات مصـــدر  )٦(" أصـــولهمفـــأمكنهم بـــذلك توج�ـــه �ثیـــر مـــن القـــراءات وتخر�جهـــا علـــى مقتضـــى 

و�ناء االسالیب وتصـح�ح الكـالم �غـض النظـر عـن موافقتهـا للمق�ـاس المـأخوذ أو عـدم  –لتقعید القواعد 
فــ "  ، وعلـى هـذا األسـاس)٧(موافقتها ،ألنها في ذاتهـا �جـب أن تشـتق منهـا المقـای�س وتسـتمد األصـول "

 ٩/  ١النشر في القراءات العشر البن الجزري :  - ١
 ٢٢/  ١النشر في القراءات العشر:  - ٢
 ٥٩الشاهد واصول النحو في �تاب سیبو�ه : - ٣
 ٣٣٧مدرسة الكوفة : - ٤
 ٥٧لعبد العال سالم مكرم :  نحو�ة اثر القراءات القران�ة في الدراسات ال - ٥
 ٣٢/ ١ال�حث اللغوي عند العرب ألحمد مختار عمر :  - ٦
 ٥٧: نحو�ة اثر القراءات القران�ة في الدراسات ال - ٧

                                                           



- ٥٥ - 

فال  اللغة و�ز�د من رصیدها و�جعلها غن�ة �أسالیبها على الدوام ستشهاد یثري تخاذ القراءات مصدرًا لالا
. أمَّا موقف الشارحین مـن القـراءات فهنـاك اخـتالف �بیـر بینهمـا )١(لى تعر�ب أو إلى دخیل "تمد یدها إ

وتثبیـــت  المســـائل النحو�ـــةعلـــى بهـــا حتجـــاج ناولهمـــا للقـــراءات القرآن�ـــة فـــي اإلتفـــي ضـــوء  سأعرضـــه ،
 :ما�أتي وفق وعلى أحكامها

ذ �حتــرم القــراءات إ ، دلــة االخــرى أهم�ــة عــن األ تمامــًا �بیــرًا ال�قــلُّ ولي القــراءات القرآن�ــة اهُیــفــابن فــالح 
 ،فهـو یوجههـا و�خضـعها علـى وفـق القاعـدة النحو�ـة ، ن خالفـت الق�ـاس �و  ،ة الس�ع�ة والعشر�ة والشـاذّ 

 ،وقـد تكـون مـاّدة فـي إقـرار قاعـدة نحو�ـة،فـي اعتراضـه علـى اآلراء �جعل القراءة هي السـبب والمـدخل و 
القراءات القرآن�ة من عرضه ما �موقف ابن فالح ن وسأبیّ ، ة في انتصاره لمذهب على آخر وتكون حجّ 

فــي �ــاب عطــف النســق فــي  مســألة  ابــن فــالح  ذ�ــره مــا  منهــا : ،فــي تثبیــت القواعــد النحو�ــة وتقنینهــا 
وثانیهمـا : جـوازه ،العطف على عاملین وف�ه ثالثة أقوال : أحدهما : للخلیل وسیبو�ه وهـو المنـع مطلقـًا 

وثالثهما : لألخفش  وجماعة من ال�صر�ین الى جوازه �شرط تقد�م المجرور فـي ، مطلقًا عند الكوفیین  
فــي قولــه  ، فمــن الســماع  واســتدلوا �الســماع والق�ــاس ،و�ــؤخر المرفــوع أو المنصــوب  ،المعطــوف عل�ــه

تِ  فِي إِنَّ   ﴿ :تعالى َوٰ تٖ  َوٱۡألَۡرِض  ٱلسََّمٰ ۡلُمۡؤِمنِینَ  َألٓیَٰ  َوتَۡص�ِریفِ      ﴿الى قولھ تعالى :  ... ﴾  لِّ

حِ  یَٰ ٞت  ٱلّرِ إذ قـال :" ،إذ اعترض ابن فالح على هذا الرأي �استدالله �القراءة ، )٢( ﴾ یَۡعِقلُونَ  لِّقَۡوٖم  َءایَٰ

تصر�ف الر�اح غیر خارج عن  ألنَّ ؛  محمول على التأكید �إعادة اللفظ  ّنه على قراءة حمزة والكسائيّ إ
  آ�ــات الســـموات واألرض ، فـــذ�ر آ�اتهـــا مـــن التأكیـــد ، ولـــ�س عطفـــًا علـــى عـــاملین . وأّمـــا قـــراءة الرفـــع

حِ  تَۡصِریفِ أحدهما : منع العطف ، وجعل الثاني مبتـدأ ، و( وجهین :فتحتمل  یَٰ ) خبـره تقـدم عل�ـه ٱل�ّرِ
" �مــا �عطــف علــى المحــلّ  ، والجملــة مســتقلة . والثــاني : أّن ( آ�ــات ) أ�ضــًا تأكیــد آل�ــات علــى المحــلّ 

)٣(. 
�قــول ابـن فــالح :" وأمــا الفصـل �ــالمفعول فجــاء  ،ومنهـا الفصــل �ـالمفعول بــین المضــاف والمضـاف إل�ــه

ِلكَ  ﴿ لقوله تعالى :في قراءة ابن عامر  �َن  َوَكذَٰ �ِدِھۡم ُش�َرَكآُؤُھمۡ  ِكینَ ٱۡلُمۡش�رَزیََّن ِلَكثِیٖر ّمِ  قَۡت�َل أَۡولَٰ

) إلـى  ( قتـل ) و�ضـافة ( قتـلالمصـدر لـى فاعله ، و�سناده إ سمَّ لما لم �ُ  (َز�ََّن)  على بناء الفعل،)٤( ﴾

 ٥٨: المرجع  نفسه  - ١
 ٢٦٧/  ٢ر : الكشف عن وجوه القراءات :، وقد قرأ حمزة والكسائي و�عقوب (آ�اٍت) ، ینظ٥-٣الجاث�ة : - ٢
  ٩٢٧/ ٢شرح الكاف�ة في النحو : - ٣
 ، قرأ ابن عامر وحده برفع الزاي (ُزیَّن) ورفع الالم (قتُل) ونصب الدال (أوالَدھم) ، وقرأ الباقون بنصب الدال (َزبّن ) ونصب الالم ۱۳۷:االنعام  - ٤

 ۲۷۰لقراءات البن مجاھد : الالم (قتَل) وخفض (أوالِدھم) ، ینظر : السبعة في ا
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ء شر�ائهم ) ، ونصب ( أوالدهم ) فاصًال بین المضاف والمضاف إل�ه ،  وقراءة الجمهـور ، علـى بنـا(
ضـــافه إلـــى أوالدهـــم" ا، ونصـــب ( قتـــل ) علـــى أنـــه مفعـــول و  ،)همؤ شـــر�ا(الفعـــل للفاعـــل مســـندًا إلـــى  

جــاء �مثلــه  فــي  عــامر ضــع�فة عنــد النحــاة ؛ألنَّ هــذا الفصــل فــي الشــعر ضــع�ف فك�ــفابــن وقــراءة )١(
هــذه القــراءة ثابتــة عــن إمــام مــن أئمــة القــراء ،  نَّ إوأجــاب ابــن فــالح عــن ذلــك �قولــه :"  القــرآن الكــر�م ،

ـــه  صـــح�حة النقـــل ، فـــال وجـــه للطعـــن فیهـــا لـــوجهین :  ، وهـــي فـــي  یت�ـــع رســـم المصـــحفأحـــدهما : أّن
ّنــه حكــى ابــن األن�ــاري والثــاني : أ مصــحفهم �ال�ــاء ، والطعــن فیهــا طعــن علــى مصــحف أهــل الشــام .

  .)٢(أخ�ك  ... " ابنِ  شاء هللاُ  إنْ  الفصل بینهما في غیر الشعر قالوا : هو غالمُ 
ـ كـانفأمَّا موقف الّرضي مـن القـراءات القرآن�ـة ،  �عة بـین القبـول والـرفض، فبینمـا هـو �قبـل القـراءات السَّ

ـــة  ـــراه ال�ُ ، فـــي �عـــض المســـائل النحو� ورأي الرضـــي فـــي عـــدم تســـل�مه م بهـــا فـــي مســـائل اخـــرى ، ســـلِّ ن
ال �قولـون �ـالتواتر بـل هـي مـن اجتهـاد القـراء أو منقولـة �خبـر ؛ ألّن الشـ�عة �القراءات السـ�ع�ة  غر�ـب 

ها مــن الشــواهد عــدُّ بهــا و� ة و�حــتجُّ �ــالقراءات الشــاذّ  دلّ �ســت  مــن ذلــك الضــدِّ  علــى نجــده  بــل، )٣(اآلحــاد 
 .القو�ة وسند في عدم ردِّ اللغة و�جوز بها على خالف القاعدة 

ف الـذي أّلـ،ي فقد س�قه في ذلك علماء آخرون �ابن جنّ ، ة �القراءات الشاذّ  وهو لم �كن أول من �حتجُّ  
) ، وقــال  نهــااه( المحتســب فــي تبیــین وجــوه شــواذ القــراءات واال�ضــاح عســمّ  اً ة �تا�ــفــي القــراءات الشــاذّ 

حتجــاج �ــالقراءة الشــاذة ال أعلــم ف�ــه اإلفــي جــواز االحتجــاج �ــالقراءة الشــاذة :" ومــا ذ�رتــه مــن  الســیوطيّ 
 .)٤(ن اختلف في االحتجاج بها في الفقه "و�، خالفًا بین النحاة 

علـى الظـرف  منهـا �المـه ،لمسـائل النحو�ـةعرضـه افـي ضـوء  ، من القراءات   الّرضيّ  وسأبین موقف
 یـومَ  كَ �قولـك :جئتُـ،  وصـدرها معـرب أو مبنـي علـى اللفـظ ،  أو الفعل�ة  سم�ةالمضاف إلى الجملة اال

وال �جـوز البنـاء لضـعف عّلـة  ، اإلعراب في الظرف المضاف �جوزون  ال�صر�ینفذ�ر أنَّ ،  أمیرٌ  أنتَ 
ة لهم ف�ما ثبت البناء �قوله :" والحجّ وردَّ الرضي على الكوفیین و�عض ال�صر�ین الذین أجازوا ، البناء 

�ذَا یَ�ۡوُم یَنفَ�ُع   ﴿ :قولـه تعـالى (یـوَم) في الس�عة من فتح  �ِدقِینَ َھٰ حتمـال ، ال) ٥( ﴾  ِص�ۡدقُُھمۚۡ  ٱلصَّٰ

وهـي قــراءة  ، ومنهـا اسـتدالله �ــالقراءات السـ�ع�َّة  .)٦(كونـه ظرفـًا والمعنـى :هــذا المـذ�ور فـي یــوم ینفـع "

 ۸٥٥/  ٢شرح الكاف�ة في النحو : - ۱
 ۸٥٥/  ۲: المصدر نفسه    - ۲
 ۱٥۱ینظر : البیان في تفسیر القرآن ،للخوئي : - ۳
 ١٥االقتراح في أصول النحو :  - ٤
 .رفع ، قرأ نافع وحده : (هذا یومَ  ینفُع) �النصب ، وقرأ ال�اقون( یوُم ینفُع) �ال٢٥١، و�نظر �تاب الس�عة في القراءات البن مجاهد :١١٩المائدة : - ٥
  ١٨١/  ٣شرح الرضي على الكاف�ة :   - ٦
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، فـي مسـألة حـذف نـون الوقا�ـة مـن (لـدن) )١( ﴾ قَۡد بَلَۡغَت ِمن لَُّدنِّي ُعۡذٗرا ﴿نافع في قوله تعالى: 

وعند اآلخر�ن یترجح ثبوتها ، �قـول الرضـي  ، إالَّ عند الضرورة، �جوز حذفها عند سیبو�ه والزجاج  وال
م �ــالقراءات الســ�ع�ة فــي مســألة ســلِّ حــین نــراه ال�ُ ، فــي )٢(:" ولــ�س الحــذف للضــرورة لثبوتــه فــي الســ�ع "

�قراءة حمزة  ،إذ استدل الكوفیون على جوازها ،حرف الجر  العطف على الضمیر المجرور دون إعادة 

َ  ٱتَّقُ��واْ وَ  ﴿ فــي قولـه تعــالى :،بـن حبیــب الكـوفي  �جــر ، )٣( ﴾  ٱۡألَۡرَح��امَۚ وَ  ۦتََس��آَءلُوَن بِ��ھِ  ٱلَّ��ِذي ٱ�َّ

ز ذلــك بنــاًء علــى مــذهب ، ضــي هــذه القــراءة ف الرّ إذ ضــعّ ،  ) (األرحــامِ  �قولــه :" والظــاهر أنَّ حمــزة جــوَّ
قـراءة  الّرضـيّ  بهـا ة التـى احـتجّ ومـن القـراءات الشـاذّ ، )٤(م تواتر القراءات "سلِّ والنُ  ،الكوفیین ؛ألنه �وفي 

ُھمۡ  َوَما ﴿في قوله تعالى:  سحاق النحويّ عبد هللا بن أبي إ ِكن َظلَۡمنَٰ ِلِم�ینَ  ُھمُ  َكانُواْ  َولَٰ ، )٥( ﴾   ٱلظَّٰ
للضمیر المنفصـل  ا�عده خبرً (الظالمون) �أتي مبتدأ واالسم المرفوع  (هم) ،  في أنَّ ضمیر الفصل، )٥(

فـي أفعـال �ـذلك ومنهـا   . )٦(المنفصل فال ینتصب ما�عـده فـي �ـاب �ـان و�ـاب علمـت و(مـا) الحجاز�ـة
�قــول الرضــي :" األكثــر فــي هــذین الفعلــین خاصــة : �ســر الفــاء واســكان  ، المــدح والــّذم (نعــم و�ــئس)

سیبو�ه : �أّن عامة العرب اتفقوا علـى قال عند بني تم�م وغیرهم ، والذم ، إذا قصد بها المدح  ، العین

 ﴿ :ف�ي قول�ھ تع�الى وث�اب) ة لــ( �حیـى بـنالقراءة الشـاذّ على صـحة الـرأي �ـ ثم احتجّ  ) ،٧لغة تم�م "(
 .)۸( ﴾  ٱلدَّارِ  ُعۡقبَى فَنِۡعمَ 

 
 
 
 

 :الصحا�ة أهل البیت وأقوال األحادیث الشر�فة وآثار ثان�ًا /

ن �ثیـر َوَأُبـو َعْمـرو َواْبـن َعـامر َوَحْمـَزة والكسـائى (لـدني) ُمـثقًال ،  َوَقـَرَأ ، َفَقـَرَأ اْبـ ٣٩٦، و�نظر �تاب الس�عة في القـراءات البـن مجاهـد : ٧٦الكهف :  - ١
ال َمَع َتْخف�ف النُّون ، َوَقَرَأ َعاِصم فى ِرَواَ�ة َأبى �كر (لدني) م� َناِفع (لدني) ِ�َضم الدَّ ال َشْیئا من الضَّ  شم الدَّ

 ٤٥١/ ١شرح الرضي على الكاف�ة:  - ٢
 ، فقرأ حمزة وحده: واألرحام �الخفض، وقرأ ال�اقون: واألرحام نص�ا. ١٨٨: البن زرعة  و�نظر حجة القراءات ، ١النساء : - ٣
 ٣٣٦/ ٢شرح الرضي على الكاف�ة:  - ٤
خبــر ،  ، قــال ابـن خالو�ـه : مـن رفـع جعــل (هـم) ابتـداء و(الظـالمون ) ١٣٦،  و�نظـر مختصـر فـي شــواذ القـراءات مـن �تـاب البـد�ع :   ٧٦الزخـرف : - ٥

 والجملة خبر �ان .
 ٤٦٣/  ٢شرح الرضي على الكاف�ة: ینظر :  - ٦
 ٢٣٩/ ٤المصدر نفسه : - ٧
 ٧١ینظر مختصر في شواذ القراءات من �تاب البد�ع :  قرأ �حیى بن وثاب (فِنِعَم) ، ،  ٢٤الرعد : - ٨
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�قصـــد �الحـــدیث " قـــول و  ) ،ل أحادیـــث الرســـول األعظـــم دمحم (صوهـــي تشـــم: األحادیـــث الشـــر�فة  – ١
من أحوالـه  من أفعاله أو حاًال  حادیث التي تروي فعًال أي األ ، )١() وحكا�ة فعله وتقر�ره " الرسول (ص

مذهب الجمهور من المسلمین ، أمَّا عند الش�عة اإلمام�ة فقد وهذا هو رأي  ،)٢(أو �ل ماوقع في زمانه 
وهــي عنـدهم �ــل ، مـن �عـده ئمـة المعصــومین لشـر�فة لتشـمل �ــالم النبـي (ص) واألفقـد توسـعت الســنة ا

(صــلوات هللا ئمةلنبــي أم غیــره مــن األقــول أو فعــل أو تقر�ــر ســواء أكــان ل ما�صــدر عــن المعصــوم مــن
 .)٣( وسالمه علیهم)
فقــد ، حادیــث النبو�ــة ســواء القــدماء أو المتــاخرون �األ والكــوفيّ  حــاة المــذهبین ال�صــريّ وقــد استشــهد  ن

و�ــذلك استشــهد الكوفیـون بهــا مــن  ،حادیــث النبو�ـةة �األولـى والثان�ــاستشـهد نحــاة ال�صـرة مــن الط�قــة األ
منهـا رو�ـت  األّن �ثیـرً  ؛ إّال أّن ال�صـر�ین أكثـُر تشـددًا فـي عـدم االستشـهاد بهـا ،أمثال الكسائي والفـراء 

 .)٤(�المعنى فلم �حصل اطمئنان الى الرواة 
قـــال ، احتجاجـــه �االحادیـــث النبو�ـــة  ـ)هـــ ٦٠٩كـــان ابـــن الضـــائع أول مـــن نســـب الـــى ابـــن خـــروف (ت

 ،التبـرك �ـالمروي فحسـنو فـان �ـان وجـه االسـتظهار  ،وطي : " ابن خـروف �ستشـهد �الحـدیث �ثیـراً السی
 .)٥(وان �ان یرى أّن من قبله أغفلوا شیئًا وجب عل�ه استدراكه فل�س �ما رأى "

بلغـت إذ وهي قلیلة �المقارنة مع الشواهد القرآن�ة ،  ،قد أجازا االستشهاد �الحدیث النبوي فن االشارحأمَّا 
 –فــي أكثــر مــن موضــع  –جــاء �عضــها مكــررًا  ، وعشــر�ن حــدیثًا  ةً ثمان�ــحادیــث عنــد ابــن فــالح   األ

  ، مــن ذلــك مــاذ�ره ابــن فــالح خــر اســتعان �ــه للتمثیــل واالســتئناس وتعز�ــز الشــواهد االخــرى و�عضــها اآل
 �الحـدیث النبـوي مّمـن توّسـع و�ـذلك الرضـي ،   )٦(" انهَسـرِحَم هللا امرًأ َأصـلَح مـن لِ  ) :"صفي  قوله (
و�عضـها  –فـي أكثـر مـن موضـع  –�عضـها مكـررًا ذ�ـر ر�عـین حـدیثًا أو  �ةحادیث عنده ثمانإذ بلغت األ

 . )٧("الثَّیُِّب ُ�ْعِرُب َعْنَها ِلَساُنَها :" منها قوله (عل�ه الصالة والسالم) ،خر ذ�ره للتمثیل واالستئناساآل
لتعضـــید  ،فـــي مواضـــع معینـــة مـــن شـــرحیهما ،حادیـــث التـــي اســـتدل بهـــا الشـــارحان قوم �عـــرض األأوســـ

 : مدار ال�حث ، وعلى ما�أتي  المسألة النحو�ة
 : في عود الضمیر  - أ

  ٦٢٧/  ١والعلوم ، دمحم علي التهانوي:�شاف اصطالحات الفنون موسوعة  - ١
 ٥ینظر موقف النحاة من االستشهاد �الحدیث الشر�ف :  - ٢
 ٢٣٦االصول العامة للفقة المقارن لمحمد تقي الحك�م :ینظر :  - ٣
 .٣٠٠ینظر الشواهد واالستشهاد في النحو : - ٤
 .٩٥االقتراح :  - ٥
 ٢٨٥، والمقاصد الحسنة في ب�ان الكثیر من االحادیث المشتهرة على االلسنة للسخاوي :٨٦/ ١ینظر شرح الكاف�ة في النحو : - ٦
 .٣١٢/ ٢، و�نظر سنن ابن ماجة : ٧٠/ ١شرح الرضي على الكاف�ة : - ٧
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اسـتدل  ، ضـمار المصـدر لداللـة الفعـل عل�ـهإفي �ـاب المفعـول المطلـق فـي جـواز  في حدیث ابن فالح
ِتَنا َوَأْ�َصاِرَنا ِ�َأْسَماِعَنا همَّ اللّ عنا تّ مَ �قول النبي (عل�ه الصالة والسـالم) :   الـَواِرثَ  واْجَعْلـهُ  َأْحَیْیتَنـا َما َوُقوَّ

" ف�حتمل عود الضمیر ثالثة أوجه :أحدهما : �عود الى مصدر (متعّنا) أي :واجعل ، وقال :  )١("  ِمنَّا
مّنــا ) .... والثــاني :  روثالتمتــع بهــذه االعضــاء فــي اســتعمالها فــي طاعتــك (الــوارث مّنــا ) أي : (المــو 

أّنـــه �عـــود الـــى مصـــدر (جعـــل ) و(مّنـــا) المفعـــول الثـــاني :�صـــار ... والثالـــث واأل ســـماع لـــى األإ�عـــود 
 . )٢(والمعنى اجعل الوارث الذي �قتدي بنا في استعمال الجوارح في طاعتك من نسلنا "

 :  حذف الصفة -ب
حـذف الموصـوف لـوجهین :" أّن حـذفها أضـعف مـن ،ابن فالح  في مسألة حذف الصفة وذ�ر 

مــن ضــرورة  نَّ أل ذا حــذفت لــم یــدل علیهــا ؛ �و ، عل�ــه ذا حــذف دلــت إّن الموصــوف إأحــدهما : 
نَّ المعــاني إوالثــاني :  ،ولــ�س مــن ضــرورة مایوصــف وجــود الصــفة ، الصــفة وجــود الموصــوف 

) : " صالثـاني �قـول النبـي (وقـد اسـتدل علـى الوجـه ،  )٣(المقصودة من الصفة تـزول �حـذفها "
یر�ُد ِ�ه فَال جمَعَة لُه ِمـْن غیـر   كمال جمعة أحسن ، ومعناه أي : ال،)٤("َمْن َلَغا َفَال ُجُمَعَة َلُه 
 . غیر إثم یرتك�ه بلغوه

وسـأعرض ،  او�عـد مـن الـذین أجـازوا االستشـهاد بهـ، حادیـث النبو�ـة أّما الرضي فقـد أولـى عنایتـه  �األ
مــدار ال�حــث ، وعلــى  حادیــث النبو�ــة فــي تثبیــت المســألة النحو�ــةالتــي اســتدل بهــا  �األ�عــض المواضــع 

  : ما�أتي 
 جواز حذف (كان) الناقصة مع اسمها : - أ

جــواز حـــذف �ــان مــع اســـمها �عــد إْن ولــو واســـتدل علــى مــاذ�ره فــي �ـــاب (كــان )عنــد �المـــه  
ـیِن ) : " صالرضي على ذلك �قول الرسول األعظم ( والتقـدیر : ،  )٥(" اْطُلُبـوا اْلِعْلـَم َوَلـْو ِ�الصِّ

 .)٦(ولو �ان العلم �الصین 
ســتثناء أتي لالتــ أنَّ (بیــد) ، عنــد حدیثــه فــي �ــاب  (المســتثنى )مجــيء (بیــد ) لالســتثناء : -ب

واسـتدل �قـول النبـي األكـرم  )١() وصـلتهانَّ وتضـاف إلـى (أَ ، مثل (غیر ) في االستثناء المنقطع 
 .)٢("َأنِّي ِمْن ُقَرْ�ٍش َبْیَد َأَنا َأْفَصُح اْلَعَرِب :" 

    ٤٨٣/ ١ینظر شرح الكاف�ة في النحو : - ١
 ٤٨٤-٤٨٣/  ١:المصدر نفسه    - ۲
 ٩٠٧/  ٢  :در نفسه المص - ٣
 ٥١٩/ ٢وشرح صح�ح ال�خاري البن �طال : ، ٤٥١/ ١عالء الدین الفارسي : لینظر االحسان في تقر�ب صح�ح ابن ح�ان  - ٤
 ٢٤١/ ١والمدخل الى السنن الكبرى للبیهقي :  ، ١٧٥/ ١:رر المعروف �مسند البّزااینظر ال�حر الزخ - ٥
 ١٤٦/ ٢ینظر شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٦

                                                           



- ٦۰ - 

 آثار أهل البیت والصحا�ة : -٢
 : آثار أهل البیت (ع)-أ

جم�ـع النحـاة الـذین عـن بـل ) مـام علـي (ععن ابن فـالح فـي احتجاجـه �كـالم اإل ضيّ فرد الرّ ین 
حتجاج اإل� ضي لم �كتفِ الرّ  أي أنّ ، وتقنینها  في تثبیت قواعد النحو ه�أقوالاستشهد إذ س�قوه ، 

قــال  ، )٣()"عهـل البیــت (ا االحتجــاج �كــالم :" بــل زاد عل�ـه �الحـدیث النبــوي �مــا �قـول ال�غــدادي 
ــع األ" (یوهــان فــك):  هـــ) شــرحه علــى مــتن الكاف�ــة ٦٨٣ي الــذي �تــب حــوالي ســنة(ذرا�اســتَ وتوسَّ
حتـى �أهـل البیـت و�هـذا طـرأ علـى ، اً االستشهاد في أمور اللغـة أ�ضـصحة في ، البن الحاجب 

ٌل حاســـم �الغتهـــا ز�ـــادة علـــى ) الحكمـــة والموعظـــة وتحمـــل أقوالـــه (ع  ،)٤( "طب�عـــة العر��ـــة تحـــوُّ
دیــد فــي الــدرس النحــوي �قــوم وهــو بهــذا یؤســس لمــنهج ج ه عنــد غیــره ، "وفصــاحتها ، قّلمــا نجــدُ 

حتجـــاج  �الحـــدیث النبــوي الشـــر�ف و�ـــالم أهـــل البیــت .... ألن هـــذین المصـــدر�ن مـــن علــى اال
مـن مصـادرها التـي ال تنضـب  ا�عدان من�عًا من منا�ع اللغـة الثـرة ومصـدرً ،  مصادر االحتجاج 

م قـ�ُ  أنـه العلـى الّرضـّي  و�الحظ ،  )٥(" ن إ والحـدیث النبـويّ  نـيّ آهـذه األقـوال علـى الشـاهد القر دِّ
) علـــى �ـــالم العـــرب شـــعرًا ونثـــرًا فـــي �ـــل الرضـــي " �قـــدم �ـــالم اإلمـــام علـــي (عإالَّ أنَّ  وجـــدا ،

هــذا فضــًال عــن احتجاجــه للمســألة الواحــدة �ــأكثر مــن شــاهد واحــد ، المواضــع التــي اجتمعــا فیهــا 
وقـد بلغـت أقوالـه التـي ، )٦(حتجاج النحوي "�ة االستشهاد �ه في اإلعلى حجّ  یدلّ من �المه مّما 

ة ، ن شاهدًا في شرحه على الكاف�ـة یثالثاستشهد بها الرضي  ر �عضـها فـي مواضـع عـدَّ وقـد �ـرَّ
حذف الخبر وجو�ًا لسد غیره مسده فـي نحـو : �ـلُّ عن عند حدیثه  ، تمثیلمنها على سبیل ال، 

،  )٧(( مــع )كــل مبتــدأ عطــف عل�ــه �ــالواو المصــاح�ة الصــر�حة التــي �معنــى فرجــل وضــ�عته ، 
مـــع  رجـــلٍ  أنَّ (وضـــ�عته) خبـــر للمبتـــدأ والتقـــدیر ( �ـــلُّ وهـــو وف�ـــه مـــذه�ان : احـــدهما للكـــوفیین 

مقترنــان ،  هُ وضــ�عتُ  رجــلٍ  وثانیهمــا لل�صــر�ین الخبــر واجــب الحــذف والتقــدیر :كــلُّ ،  )  هِ ضــ�عتِ 
اهر أنَّ : " والظــقــائًال أن عــرض الرضــي حجــج �ــل مــن المــذهبین أبــدى رأ�ــه فــي المســألة  دو�عــ

 ١٢٧/ ٢:   الكاف�ة على الرضي شرحینظر  - ١
 ١٥٢/ ٦أحمد الكوراني : ،والكوثر الجاري الى ر�اض أحادیث ال�خاري   ، ٢٠٢/ ٤ینظر شرح السنة لل�غوي : - ٢
 ٩خزانة االدب :  - ٣
 . ۲۳٦فوك : العربیة دراسات في اللغة واللھجات واألسالیب ، یوھان  - ٤
 ١٥٤ص  ١١مجلة الرك للفلسفة واللسان�ات والعلوم االجتماع�ة :العدد - ٥
 ١٦٣ص ١١مجلة الرك للفلسفة واللسان�ات والعلوم االجتماع�ة:العدد - ٦
 ١:علــــــم العر��ــــــة  ، والمفصـــــل فــــــي  ١٢٦/  ١، و شــــــرح قطــــــر النـــــدى و�ــــــل الصــــــدى :   ٢٨٣-٢٨٢/  ١ینظـــــر شــــــرح الرضــــــي علـــــى الكاف�ــــــة :  - ٧
/٤٦ 

                                                                                                                                                                                            



- ٦۱ - 

 مْ تُ أْنــوَ ) :" عواســتدل علــى قولــه �قــول اإلمــام علــي ( )١(واجــب " حــذف الخبــر فــي مثلــه غالــب ال
 ةُ نَّـالجَ وَ  مُ ُهـفَ :"  )ع�قولـه (  هانفسـالمسـألة واستشـهد أ�ضـًا علـى ،  )٢(" واحـد نِ رَ ي َقـِفـ ةُ اعالسَّ وَ 
  .)٣("اآهَ رَ  منْ كَ 

إذ جــاء  )٤("ُه دَ َعــأ�ْ ا َمــامــًا رَ مَ  هُ اَلــ�َ ) :" ع�قــول اإلمــام علــي ( الرضــيّ  ومــاذ�ره فــي �ــاب التمییــز إذ احــتجّ 
واحـتج أ�ضـًا �قـول أمیـر المـؤمنین  .)٥(فـي قولـه (�الـه) وهـو مفـرد التمییز (مرامًا ) عن الضـمیر المـبهم 

(أجــزأ ، آســى ) قــد ل الماضــي نَّ الفعــعلــى أ،  )٦" ( هِ ِســفْ نَ بِ  اهُ َخــى أَ آَســوَ  هُ َنــرْ قِ  ؤٌ رُ أه اْمــزَ اْجــ) :" ععلــي (
 .)٧(انصرف الى معنى االستق�ال لكونه انشاًء طلبً�ا �معنى األمر 

أنَّ هــذا �ثیــر وارد عنــد  ضــيّ ولــ�س فــي أحــدهما فائــدة ، ذ�ــر الرّ  ،ضــافة الشــيء إلــى نفســه ومنهــا فــي ا
عَ خَ رَ وَ ) :" ع�قول اإلمام علي ( ال�مكن دفعه ، واحتجَّ  العرب ،  . )٨(" ةِ اء الدَّ
 .)٩()عمام علي(اخرى على استشهاده �كالم اإل شواهدوهناك 

 :(رض) أقوال الصحا�ة  -ب
ــه موثــوق �فصــاحتهإ وهــي  او�الغتهــ انَّ أقــوال الصــحا�ة مــن المصــادر التــي �حــتج بهــا فــي اللغــة ؛ ألنَّ

ه) ١٢٤ (تقــوال المنســو�ة الــى التــا�عین مــن أمثــال الزهــري األ فضــال عــن ن عصــر االحتجــاج ،ضــم
 .)١٠( ه)٩٩(توعمر بن عبد العز�زه)١٤٦(توهشام بن عروة 

خـرى ي قلیلة �المقارنة مع الشواهد األوه، (رض)  قوال الصحا�ةأاشترك الشارحان في االحتجاج �وقد  
مــا ذ�ــره ابــن فــالح فــي �ــاب (المســتثنى) فــي وقــوع الفعــل موقــع المســتثنى فــي  تمثیــل، منهــاعلى ســبیل ال

 "ألفـــاظ القســـم علـــى ســـبیل االســـتعطاف،  واستشـــهد  �ـــالقول المـــروي عـــن عبـــد هللا بـــن ع�ـــاس إذ قـــال :
ـــرِ  ـــاإلیواء والنَّْص ـــى ســـبیل االســـتعطاف �مـــا ورد مـــن خصائصـــهم ،  ... إّال جلســـتم � ـــیهم عل فأقســـم عل
،  وفــي ال�ــاب نفســه اســتدل: " �قــول )١١("ب مــنكم �حــق اإلیــواء والنصــر إال جلوســكم والمعنــى : مــا أطلــ

 ٢٨٣/ ١شرح الرضي على الكاف�ة :  - ١
 ٩٣/ ٣في ظالل نهج ال�الغة  لمحمد جواد مغن�ة : - ٢
 ٢٨٣/ ١شرح الرضي على الكاف�ة :  - ۳
 ٢٨٦/ ٣في ظالل نهج ال�الغة  : - ٤
 ٦٠/ ٢ینظر شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٥
 ٢٢٩/  ٢غة  :في ظالل نهج ال�ال، و  ١٢/  ٤ینظر شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٦
 ١٢/ ٤ینظر شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٧
 ٢٤٦-٢٤٥/ ٢، و�نظر شرح الرضي على الكاف�ة : ٣٥٢/  ١في ظالل نهج ال�الغة  : - ٨
 ٤،  ٤٦٠، ٤٥٤،  ٤٠٦،  ١٩٦/  ٣، ٣٠٠، ٢٥٦، ٢٤٦، ١٠٣، ٦٨، ٦٠، ٢/٣٨،  ٥١١، ٣٠٦، ٢٨٣/ ١ینظــر شــرح الرضــي علــى الكاف�ــة :  - ٩
٤٤١،  ٣٧١،  ٣١٦، ٢٥٢، ١٦٦،  ١١٨، ١١٣، ٧٠،  ٣١، ١٢/  ٤. 
 ٤٦ینظر في اصول النحو :  - ١٠
 ٧٥٢/  ٢شرح الكاف�ة في النحو :  - ١١

                                                           



- ٦۲ - 

عزمــت عل�ــك لّمــا ضــر�ت  ": ا لحــن �ات�ــه ،عمــر بــن الخطــاب فــي �تا�ــه الــى أبــي موســى األشــعري لّمــ
 ستثناء .على أنَّ (لمَّا)المشددة تأتي لال )١("كات�ك سوطاً 

حكمها ثبوت األلف ، ففي األسماء المقصورة جم�عها إذا أض�فت إلى �اء المتكلم  حدیثه  ومنها
ألّن األلف ال �مكن تحر�كها ،وتحر�ك ال�اء �الفتح هر�ًا من التقاء الساكنین على اللغة الفص�حة 

فوضعوا اللّج على ):  " تب یوم الجمل بترك ب�عة علي (عا عو واستشهد ابن فالح �حدیث طلحة لمّ ،
، وهذا التمثیل مخالف اللغة الفص�حة ، إذ ورد في القرآن الكر�م ،قوله تعالى :" )٢(" ف�ا�عت مكرها يِّ فَ قَ 

ِ َرّبِ  قُلۡ :"  َلِمینَ إِنَّ َصَالتِي َونُُسِكي َوَمۡحیَاَي َوَمَماتِي ِ�َّ " بل هو على لغة هذیل أن �قلبوا  ٱۡلعَٰ
األلف من آخر المقصور إذا أض�ف إلى �اء المتكلم �اًء ، ووجه قلب هذه األلف لوقوع ضمیر �اء 

ضمیر المتكلم �عدها أنه موضع ینكسر ف�ه الصح�ح نحو : هذا ُغالِمي، صاحبي ، فلم یتمكنوا �سر 
، و   هذا َفَتيَّ وقول الشاعر أبي ذؤ�ب :األلف في المقصور قلبوها �اء ،نحو : هذه َعَصيَّ

رُموا وأْعَنقوا َهَويَّ  َسَ�قوا  )٣( َمصرعُ  َجْنٍب  وِلُكلِّ  ِلَهواُهُم        َفُتخِّ
على ص�غة الجمع ول�س �جمع  ومنها في �اب (المثنى ) ف�ما جاء من الكلمات نحو (غسل ، و�لغ)  .

) : " بن فالح �قول عائشة لعلي (عواستشهد انَّ ال�اء والنون زائدتان ؛ ألنه من َبَلَغ وَغَسَل ، ، إذ إ
 .، ومعناه أن الحرب قد أجهدتنا و�لغت مّنا �ّل مبلغ )٤("  البِلَِغْین منَّا بلغت

علــى حــرف ومنهــا فــي �ــاب (األســماء الســتة ) فــي اســتعمالها �ــالواو مطلقــًا ، و�كــون اإلعــراب �التقــدیر 
مـن علـي بـن (في صلح الحدیب�ـة ) في ب�ان الشروط عالعلة  ،واستشهد على ذلك ماكت�ه اإلمام علي (

 .)٥()كت�ه علي بن أبو طالب() وفي نها�ة الصح�فة  أبو طالب
ومنها حدیثه في �اب (المبتدأ والخبر) في جواز حذف الخبر إذا �ان المبتدأ معرفة على رأي ال�صر�ین 

الـذي مـّت إل�ـه �قرا�ـة :  وقـول عمـر بـن عبـد العز�ـز للقرشـيّ استدل �قول عمر بـن عبـد العز�ـز �قولـه :" 
 . )٦(" مطلو�ك حاصلذاك مصدق ، ولعل  ذاك ، أي : فإنّ  فإّن ذاك ، ثم ذ�ر حاجته ، فقال : لعلَّ 

أمَّا الّرضي فقد ذ�ر أنَّ حرف الشرط (لـو) قـد �ـأتي جوابهـا قلـ�ًال ، "الزم الوجـود فـي جم�ـع األزمنـة فـي 
قصــد المــتكلم ، وآ�ــة ذلــك أن �كــون الشــرط ممــا �ســت�عد اســتلزامه لــذلك الجــزاء ،بــل �كــون نقــ�ض ذلــك 

كـل "فنتفـاء الشـرط ، زاء اللـو)على انتفـاء الجـ ، أي التـدل()٧(الشرط أنسب وألیق �استلزام ذلك الجـزاء " 

 ٧٥٢/  ٢المصدر نفسه: - ١
 ، واللج هو الس�ف . ٨٢٦/  ٢:المصدر نفسه  ینظر - ٢
 ۲/  ۱ینظر : دیوان الھذلیین :  - ۳
 الّداهية. أرادت أن احلرب قد َجَهدهْتا وبـََلَغْت منها كل مبلغ.أي  ، والبلغین ۱۷۷/  ۱ :المصدر نفسه  - ٤
 ۱٦۲/  ۱:ینظر المصدر نفسه   - ٥
 ٤۳٤/  ۱: شرح الكاف�ة في النحو - ٦
 ٤٥١/ ٤شرح الرضي على الكاف�ة:  - ٧

                                                           



- ٦۳ - 

ــاْلَعْكسِ  ــاَم َوِ� ــاَم َثبــت َق ــا َق ــِإذا اْمتنــع َم اســتدل �قــول عمــر بــن الخطــاب و ، )١("َشــْيء اْمتنــع َثبــت نق�ضــه َف
 " . نعم الَعْبد ُصَهْیب َلو لم �خف هللا لم َ�ْعِصهِ :" (رض)

ل لكـم األَسـ ذكِّ ولُتـ�العصا أن �حذف أحد�م األرنب و  إ�ايّ :"  (رض)كما استدل �قول عمر بن الخطـاب
 رنب،األ حذف مشاهدة عن نفسي ال�عد أي المتكلم، أمر �حتمل " فالتحذیر هنا �حتمل أمر�ن " والرماح

واستشـــهد الّرضـــّي  �قـــول عمـــر بـــن الخطـــاب   .)٢(حذفـــه" مشـــاهدة عـــن ونيعـــدُ �ِّ :  أي المخاطـــب، وأمـــر
:"  ، �تـب : مـن أبـو موسـى فوقـع فـي اللحـن  ا لحـن �ات�ـهُ لمّ  األشعريّ لى أبي موسى في �تا�ه إ(رض) 

، علـى الماضـي ودخولهـا فـي اسـتعمال (لّمـا) فـي االسـتثناء ، )٣(" عزمت عل�ك لّما ضر�ت �ات�ك سوطاً 
  .شرط أن یتقدمها قسم السؤال 
ن ) لالسـتفهام علـى ( �ـأیَّ  بـن �عـب فـي مجـيء يّ َبـ�كـالم أُ  الرضـيّ  سـتعان ومنها في �ـاب (الكنا�ـات) ا

 ن �عب ،ب بيّ ومنه قول أُ ...  ن ) في االستفهام قل�الً وقد جاء ( �أیِّ قلة مع حذف ممیزها ، إذ �قول : "
وحـذف ممیزهـا ، وهمـا ، أي : �م تعد ؟ فاستعملها استفهام�ة  األحزاب سورةَ  تعدُّ  كأینَ : ِزرِّ ْبِن ُحَبْ�شٍ لـ

 .)٤(قل�الن "
وقــول ابــن ) للتصــدیق ، إذ �قــول :"...  �قــول عبــد هللا بــن الز�یــر علــى مجــيء ( إنَّ  واستشــهد الرضــيّ 

فـي �ونهـا  نـّص ،   هـابَ وراكِ  إنَّ :  لعن هللا ناقة حملتنـي إل�ـكالز�یر ، لفضالة بن شر�ك حین قال لـه : 
لتقر�ـر مضـمون الـدعاء ، وهـو خـالف مـا قـال المصـنف مـن أن  تجـيءعلى أنهـا  للتصدیق ، لكنه یدلّ 

 .)٥("ثالثتها ، لتصدیق الخبر 
 
 

 :أقوال العرب وأمثالهم /ثالثًا 
"�عــد �ــالم العـــرب المصــدر الثالـــث فــي االستشـــهاد فــي اللغـــة والنحــو و�قصـــد �ــه �ـــالم الق�ائــل العر��ـــة  

لـى إ ،وفـي زمنـه و�عـده) ص(قبـل �عثـة الرسـول ،مـن منثـور ومنظـوم،وصفاء لغتها  ،الموثوق �فصاحتها

ر ُخلــــــوُّه ، ومعنــــــاه  ٣٣٩/ ١مغنــــــي اللبیـــــب عــــــن �تـــــب األعار�ـــــب البــــــن هشـــــام :، و  ٤٥٢/  ٤شـــــرح الرضـــــي علــــــى الكاف�ـــــة :  - ١ أن صـــــهی�ًا لــــــو ُقـــــدِّ
 . من الَخوِف لم َتَقع ِمنه َمعص�ٌة، فك�َف والخوُف حاِصٌل منه

 ٤٨١/  ١شرح الرضي على الكاف�ة:  - ٢
 ١٤٠/  ٢: المصدر نفسه   - ٣
ه) تــــــا�عي �ــــــوفي مــــــن رواة الحــــــدیث النبــــــوي ، ینظــــــر : ســــــیر اعــــــالم النــــــ�الء ٨١وزر بــــــن حبــــــ�ش (ت ،١٦٥/  ٣:  شــــــرح الرضــــــي علــــــى الكاف�ــــــة -٤

  ١٦٦/ ٤للذهبي :

 . ٤٣١/  ٤: نفسه المصدر  -٥

                                                           



- ٦٤ - 

یـتمُّ �ـالكالم العر�ـي االحتجـاج و ، )١(اللحـن " وفشـو ،و�ثـرة المولـدین ،عـاجم أن فسدت األلسنة بدخول األ
 صـحة االسـتعمال مـن حیـث اللغـة والنحـو والصـرف وغـرض معنـويّ مـن أجـل  لغرضین : غرض لفظـيّ 

 .)٢(عالقة �اللفظ ل�س له 
 :قسمین هما على و�قسم �الم العرب 

فـة للنقـل وحـده أو ق علـى الصـور المختلوّ فـفقـد ت ،الشك أنَّ " الشعر هو عمود أدلة النقل  الشعر : –أ 
م فــي ذلــك :" أكبــر علــو  قــال ابــن رشــیق القیروانــيّ  ، )٣(قــد �ســ�قها أو یلحقهــا "  ،  دلــةمــع غیــره مــن األ

ِإنَّ ِمـَن ((ص) ل رسـول هللا  ُتقبل شهادته وتتمثل إرادتـه لقـو لى أن إالعرب ووافر حظوظ األدب وأحرى 
ْعرِ   .)٤() "ِحْكَمةً لَ  الشِّ

" المن�ع الذي استقى منه النحاة على اختالف مذاهبهم وأمـاكنهم وأزمـانهم معظـم شـواهدهم الشعر   �عدُّ و 
اب شامل لم�احث النحـو وهو �عدُّ أعظم �ت، أول �تاب وصلنا في النحو هو " �تاب (سیبو�ه ) و  ، )٥("

) خمسـین ١٠٥٠( ضـمّ  قـد، ساس الذي اعتمد عل�ه وعلى شواهده معظـم النحـو�ین كما �ان األ، النحو 
) ٤٠٠رنـت �الشـعر إذ تقـل عـن (و توجد ف�ه سوى آ�ات قلیلـة إذا ق حین الفي ، وألف شاهد من الشعر 

 . )٦(أر�عمائة آ�ة "
 عراء الجــاهلیون وهــمأر�ــع ط�قــات : الط�قــة األولــى : الشــ علــى الشــعراء م ابــن رشــیق القیروانــيّ وقــد قّســ

عشى وغیرهم والط�قة الثان�ة : الشـعراء المخضـرمون الق�س واأل ءي مر امنهم قبل االسالم  وا الذین عاشُ 
والط�قــــة الثالثــــة ،لبیــــد و�عــــب بــــن زهیــــر مــــنهم ، ســــالم اإلأدر�ــــوا الجاهل�ــــة و فــــي  عاشــــوا  وهــــم الــــذین

�ـة شـیئًا وعاشـوا فـي صـدر االسـالم وهم الذین لـم یـدر�وا مـن الجاهل، سالمیون و�قال لهم المتقدمون :اإل
ــ، جر�ــر والفــرزدق مــنهم   و�شــار بــن بــرد وأبــمــنهم ، و�قــال لهــم المحــدثون  ،دون والط�قــة الرا�عــة : الموّل
سـالمیین اإلشـعر وأّمـا �ال خالف  و�ستشهد علماء اللغة �الشعر الجاهلي القد�م والمخضرم  ، )٧(نؤاس 

،" وقـد �ــان أبـو عمــرو بـن العــالء َوعبـد هللا بــن أبـي ِإْســَحاق َواْلحســن  )٨(هفالصـح�ح صــحة االحتجـاج �ــ
ة َأْبَ�ــات أخــذت َعَلــْیِهم َظــاهرا لحّ اْلَ�ْصــِرّي َوعبــد هللا بــن شــْبرَمة یَ  نــون الفــرزدق والكمیــت َوَذا الرمــة ِفــي عــدَّ

 ٧٧الشاهد واصول النحو : - ١
 ١٦ینظر في اصول النحو: - ٢
 ٩٢في ادلة النحو لعفاف حسانین  :  - ٣
 ١/١٦العمدة البن رشیق   :  - ٤
 ٢٩الشواهد واالستشهاد في النحو : - ٥
 ٢٩:المرجع نفسه     - ٦
 ٦-٥، وخزانة االدب :  ٤٣ینظر العمدة : - ٧
 ٦ینظر خزانة االدب : - ٨

                                                           



- ٦٥ - 

َ�اَن َأُبو َعْمرو َ�ُقـول  "و، )١(َألنهم َ�اُنوا ِفي عصرهم والمعاصرة حجاب" ؛ َوَ�اُنوا �عدونهم من المولدین 
َ�ْعِنـي بـذلك شـعر جر�ـر والفـرزدق  ،َحتَّى لقد َهَمْمت َأن آُمـر صـب�اننا ِبِرَواَ�ـة شـعره دلقد أحسن َهَذا المولّ 

َضاَفة ِإَلى شعر اْلَجاِهِل�َّة والمخضـرمین َوَ�ـانَ دً َفجعله مولّ  مین َال �عـدُّ  ا ِ�اْإلِ  )٢(" الّشـْعر ِإالَّ َمـا َ�ـاَن لْلُمَتَقـدِّ
مـن یوثـق �ـه مـنهم  شـعرمطلقًا ؛ وقیل �ستشـهد � ا �شعره ، وأمَّا الط�قة الرا�عة فالصح�ح أّنه ال�ستشهد

ا �شـــعر أبـــي تمـــام و د استشـــهدفقـــرا�اذي  ســـتَ عـــه ابـــن فـــالح ال�منـــي والرَّضـــّي األوت� ،واختـــاره الزمخشـــري ،
 في شرحیهما .وغیرهما من المولدین والمتنبي 

 �ـان محـدثاً  نْ و�فـي ذلـك :" وهـو  وقـال الزمخشـريّ ، ببیتـین مـن شـعر أبـي تمـام  وقد استشهد الزمخشريّ 
أال تـرى الـى قـول ، فاجعـل ما�قولـه �منزلـة مایرو�ـه ، علماء العر��ة من فهو  ، �ستشهد �شعره في اللغة

واعتــرض ال�غــدادي ، )٣(ف�قنعــون بــذلك لوثــوقهم بروایتــه واتقانــه "، العلمــاء : الــدلیل عل�ــه بیــت الحماســة 
ى معرفـة القـول مبنـي علـ مبني على الضـ�ط والوثـوق واعت�ـار على �الم الزمخشري :" �أن قبول الروا�ة

،  )٤(تقــان الدرا�ــة" اّین أّن اتقــان الروا�ــة ال�ســتلزم ومــن البــ ، حاطــة �قوانینهــاوضــاع اللغــة العر��ــة واإلأ
شـعار الط�قـة األولـى والثان�ـة أد اعتمـدوا فـي صـحة استشـهادهم علـى یتضح مما سبق أنَّ علماء اللغـة قـ

ـا الط�قـة الثالثــة فقـد أجـاز �عضــهم �الزمخشـري   ، ختالفــًا بـین العلمــاء ااالستشــهاد �شـعرهم إّال أنَّ ف�ـه أمَّ
ب رّ شـعرها ؛ والسـبب أنَّ اللحـن قـد تسـجماع علـى عـدم جـواز االحتجـاج �أمَّا الط�قة الرا�عة فقد وقع اإلو 
دین والمحدثین أنه ال�حتج �كالم المولّ  لى ألسنتهم واختالطهم �االعاجم ، قال السیوطي :" أجمعوا علىإ

، وهـــذا  )٥(ئمـــة اللغـــة ورواتهـــا ..."أاف ما�قتضـــي تخصـــ�ص ذلـــك �غیـــر وفـــي الكّشـــ ،فـــي اللغـــة العر��ـــة
 ،بـل العكـس فقـد استشـهد �شـعرهم ،قبـل علمـاء اللغـة مطلقـاً  مـن دین قـد أهملـت أشـعارهمال�عني أنَّ المولّ 

 "أول الشــعراء المحــدثین �شــار بــن بــرد وقــد احــتجّ فقــد ُذِكــر مــن ذلــك إمــام النحــاة ســیبو�ه ، ،وتمثــل �ــه 
 ألنــه �ــان قــد هجــاه لتــرك االحتجــاج �شــعره ذ�ــره المرز�ــانيّ ؛ فــي �تا�ــه بــ�عض شــعره تقر�ــًا إل�ــه ســیبو�ه 
ــعر �ــ صــمعيّ األلــب عــن ونقــل ثع، وغیــره  ، وهــم )٦(ة وهــو آخــر الحجــج"رَمــبراه�م بــن هَ إقــال : ُخــِتم الشِّ

التــي خـرى األمـن قبیــل التمثیـل واالسـتئناس وتعز�ــز الشـواهد  ،أح�انـاً  رهم و�تمثلـون بهــاا�ستشـهدون �اشـع
 �حتج بها .

 ٦: المصدر نفسه   - ١
 ٩٠العمدة  : - ٢
  ٨٧/ ١الكشاف : - ٣
  ٧خزانة االدب  :  - ٤
  ١٤٥-١٤٤االقتراح :  - ٥
   ١٤٨-١٤٧المصدر نفسه   :  - ٦

                                                           



- ٦٦ - 

ال�جـوز االحتجـاج �شـعر أو ه :" نَّـإفیهـا � قـال السـیوطيّ ، شـعار التـي ال�عـرف قائلهـا أمَّا االستشهاد �األ
في (االنصاف ) و�أنَّ علَّـة ذلـك خـوف أن �كـون لمولـد  ن�اريّ ال�عرف قائله ، صرح بذلك ابن األ نثر ،

مـــن خـــالل عــــرض ، وســـأعرض موقـــف الشـــارحین مــــن الشـــواهد الشـــعر�ة ،  )١(أو الیوثـــق �فصـــاحته "
  :،  وعلى ما�أتي  المسائل النحو�ة

 الشارحان في ذ�رها: الشواهد الشعر�ة التي اشترك -
 :منها من الشواهد الشعر�ة المشتر�ة بین الشارحین  عددهناك 

 ابن فالح على رأي األخفش �قول الشاعر : في �اب المبتدأ والخبر استدلّ 
 )٢( وِظ�اءَ  اً َیْلَق فیها َجَاِذر         إّن َمن َیْدُخِل الَكِن�َسَة َیْوًما 

ـا إ هـاخبر و   اسمها ضمیر الشأن محذوف ،الموصول أو النكرة الموصوفة) الداخلة على االسم نّ إفي ( مَّ
ـا الرَّضـي فقـد اسـتدل �البیـت  التدخلُ  أو، تدخله الفاء وهو مذهب األخفش  أنْ  وهـو مـذهب سـیبو�ه ، أمَّ

یـدخلها  قـدام فـي الشـرط�ة فـال�لمات الشرط الجازمة الثابتة األ الشعري  في ال�اب نفسه إذ قال : " وأّما
شـرط ف�ضمر مع ذلك ضـمیر الشـأن حتـى ال�خـرج �لمـات ال ،بتداء إّال في الضرورةشيء من نواسخ اال

 . السابق وذ�ر قول الشاعر، )٣( "هالمَ في التقدیر عن التصدر في جُ 
مجيء الحال معرفـة والحـال شـرطها أن تكـون نكـرة وصـاحبها على ابن فالح في �اب الحال كالم  هومن

 معرفة غال�ًا واستدل �قول الشاعر : 
خالِ     راَك ولم َیُذْدها            فَأْرَسَلها العِ   )٤( ولم ُ�ْشِفْق على َنَغِص الدَّ
ّن الحـال هـو الفعـل الناصـب إ:" وهـو علي الفارسي ي وأب ن : أحدهما للسیرافيّ یوذ�ر ابن فالح ف�ه قول

للمصـدر ؛ ألّنـه نكـرة ،وجعـل المعرفـة حـاًال علـى خــالف األصـل ،فـال �صـار إل�ـه مـا أمكـن حمـل اللفــظ 
ّن هـذه المعـارف فـي معنـى النكـرات ؛ ألّن إ: " وهـو والثـاني : لسـیبو�ه والزمخشـري ،  )٥(على حق�قته " 

موضـع النكـرة معهـود فـي �المهـم ،بـدلیل دعوى الحذف علـى خـالف األصـل ، ووقـوع لفـظ المعرفـة فـي 
علـى �البیت الشعري نفسـه وشـرح معنـاه أ�ضًا فاستدل  ، أمَّا الرضيّ  )٦(:غیرك ،وشبهك ،وضارٌب ز�د "

 .)٧(المسألة النحو�ة نفسها 
 �قول الشاعر :واستشهد الشارحان 

 ١٤٩ المصدر نفسه   : - ١
 ٤٠٦/  ١، و�نظر : شرح الكاف�ة في النحو:  ٣٦٧دیوان االخطل : - ٢
 ٢٧١/ ١شرح الرضي على الكاف�ة : - ٣
 ٦٤٩/  ٢وشرح الكاف�ة في النحو : ،  ١٦٢دیوان لبید :  - ٤
 ٦٥۱/  ۲شرح الكافیة في النحو :  - ٥
 ٦٥۱/  ۲المصدر نفسھ :  - ٦
  ۱٦/ ۲:  على الكاف�ةشرح الرضي ینظر :  - ۷

                                                           



- ٦۷ - 

 )١(اِس ِمْن َعارِ َوَهْل ِبَداَرَة َ�ا َللن    َأنا اْبُن َداَرَة َمْعُروًفا ِبَها َنَسِبي        
 .)٢(مجيء (معروفًا) حال مؤ�دة لمضمون الخبر ومضمونه هنا الفخرعلى 

 .)٣(فیها الشواهد نفسها ن االشارحذ�ر وهناك مواضع أخرى 
 : ابن فالح التي انفرد بذ�رهاالشواهد الشعر�ة  -

فاعلـه )  اذ�ره في �اب (مفعول مـالم ُ�سـمَّ منها م�ثیر من الشواهد الشعر�ة انفرد بذ�رها الشارح ، هنالك 
 إذ استشهد �قول الشاعر :

ْثُتموه له علینا ال     ُتم ما ُتسألون، َفَمن         أْو َمَنعْ   )٤( عالءُ ُحدِّ
قامـة المفعـول إًا  ، یتعـین عمـرًا �كـرًا عالمـ نحـو : أعلـم ز�ـدٌ  ،لى ثالثة مفاعیـل إالمتعدي الفعل أنَّ على 
 ).٥( ّنه �ان فاعًال قبل النقل �الهمزة فهو أحق �أن �قوم مقام الفاعلول مقام الفاعل ؛ أل�ه األ

   لم �ستعمله العرب إّال في النداء استشهد �قول الشاعر:في �المه على ما ومنها 
 )٦(و�َحك ألحقت شّرًا ِ�َشرّ         ُلها َ�ا َهَناُه         وَقْد َراَبِني قو 

( �اهناه ) ومعناها : �ا رجل وال تستعمل في غیر النداء وهي �نا�ة عـن النكـرات وأصـلها " فقیـل : على
وقیـل : الهـاء الم الكلمـة ، والمهـا تسـتوي ف�ـه الـواو ، الهاء بدل عن واو هي الم الكلمة ، واأللـف زائـدة 

والهاء �ـ"سنة " وقیل : األلف بدل عن الم الكلمة ، والهاء للسكت ، وتحر�كها تشبیها لها بهاء الضمیر 
 .)٧(، واألكثرون أّن المها محذوف ، واأللف والهاء زائدان ، بدلیل : هن وهنه " 

قــد اختــار ســیبو�ه فــذ�ر أنَّ ،  اً : ماأنــت وز�ــدعلــى نحــو    ،عنــد �المــهومنهــا فــي �ــاب المفعــول معــه 
 �قول الشاعر: الشارح على ذلك  استشهدو النصب ، 

یَر فى َمتَلٍف     )٨(یَبرَُّح �الّذَكِر الّضاِ�طِ            فما أنا والسَّ
 . والسیرَ  والنصب �إضمار (كان) ، والتقدیر : وماكنتُ 

 .)٩(ابن فالح  ذ�رها الشعر�ة التي انفرد بالشواهد من اخرى أب�ات اك نهو 

، والبیـــــــت لســـــــالم بـــــــن دارة  ٣٦٥/  ٣خزانـــــــة االدب :، و  ٥٠/ ٢، وشـــــــرح الرضـــــــي علـــــــى الكاف�ـــــــة : ٤٨٧/ ٢ینظـــــــر شـــــــرح الكاف�ـــــــة فـــــــي النحـــــــو : - ١
 من قصیدة یهجو بها بني ِفزارة.

 ٥٠/ ٢، وشرح الرضي على الكاف�ة :  ٦٧٩/ ٢ینظر شرح الكاف�ة في النحو : - ۲

 ١٩٢، ٢٤/  ٤،  ٣٩٥/  ١،وشرح الرضي على الكاف�ة :٤٤٦/ ٢، ٢٩٢,١٨٩/ ١ینظر شرح الكاف�ة في النحو : - ٣
  ٩٤: �كر بن االن�اري  وأب، الطوال الجاهل�ات  المعلقات الس�ع، وشرح  ٣٣٧/  ١ینظر: شرح الكاف�ة في النحو :  - ٤
  ٣٣٧/  ١شرح الكاف�ة في النحو :  ینظر :- ٥
 ٥٧١/ ٢شرح الكاف�ة في النحو : ، و�نظر : ١٦٠/ ١: مرئ الق�س دیوان أ - ٦
 ٥٧٢- ٥٧١/ ٢: شرح الكاف�ة في النحو  - ٧
والبیت  السامة بن الحارث  ،  ١٢٨٩/ ٣شرح اشعار الهذلیین :و  ،  ٦٤٣/  ٢، وشرح الكاف�ة في النحو :  ٣٠٣ / ١:  سیبو�ه  كتاب: ینظر- ٨

 الهذلي  ، 
 ٨٤٧/ ٢،  ٢٨٦،  ٢١٤،  ١٩٧/ ١ینظر شرح الكاف�ة في النحو :  - ٩

                                                           



- ٦۸ - 

 : الرضيّ  التي انفرد بذ�رهاالشواهد الشعر�ة  -
ماذ�ره في إضـافة (اسـم التفضـیل ) اذ استشـهد الشواهد الشعر�ة ، منها �ثیر من في ذ�ر الرضي انفرد 

 �قول الشاعر:  ، على تنكیره 
 )١( َلَدْ�ِه �فاءملٌك أضلع البرّ�ة َال یو             جد ِفیَها لما 

، )٢(البر�ة" أضلع هو: أي محذوف، مبتدأ خبر ، البر�ة أضلع إذ أوضح الرضي إعرا�ه ، �قوله: " ملك 
�ـة َال تِفیـد تعر�فـًا ِبـَدِلیل َهـَذا بـي �كـر بـن السـّراج َومـن ت�عـه لفظضافة اسم التفضیل " ِعْند أ�و ، )٢(البر�ة"

 نكــَرة َفَلــو َ�اَنــت تِفیــد التَّْعِر�ــف لمــا صــّح ُوُقوعــه نعتــًا لنكــرةاْلَبْیــت فــإّن أضــلع البرّ�ــة َوقــع نعتــًا لملــك َوُهــَو 
")٣(. 

سـماء البلـدان والق�ائـل فـي جعلهـم األب فـي تأو�ـل علـى افـي �ـاب( الممنـوع مـن الصـرف) �المـه ومنهـا 
 �قول الشاعر: على ذلك  واستدل،  )٤(ولذلك منعوه من الصرف ، القبیلة

 )٥(طابوا فروعا ِفي اْلعَال وعروقا       األكرمون ِإذا انتموا    وهم ُقَرْ�ُش 
استشـهد الرضـي ، فـي اسـتعمال المسـتغاث لـه بــ(من) ،وماذ�ره في �اب ( المنـادى ) مـع الم االسـتغاثة 

 �قول الشاعر: )٦(على ذلك
 )٧(َف�ا � مْن َألِم الفراق          اْلمصطفى نفسي ِفَداُه          مَع ابن

و�أتي �عدها الضـمیر  ،وهي حرف جر ،ما تحدث الرضي �ه في �اب ( الضمائر ) عن (لوال )منها و  
ألنـه لـم یـرد علـى ؛وخّطـأه وقد منع المبرد هذا التر�یـب (لـوالك ) ونحـوه  ، المشترك بین النصب والجر 

واستشــهد �البیــت ، وان �ــان قلــ�ًال   ،  وقــد اعتــرض عل�ــه الرضــي �أنــه صــح�ح وارد ،)٨(لســان العــرب 
 الشعري القائل:

 )٩(�َأْجرامه من ُقلِة الّنیِق ُمنَهوي       وطٍن لوالَي ِطحَت �ما َهَوى    وَ�ْم م
 .)١٠( الّرضيّ التي انفرد بذ�رها  الشواهد الشعر�ة من أخرى أب�ات وهناك 

 البیت للحارث بن حلزة ال�شكري .و، و ، ٢٣٦: للزوزني المعلقات الس�ع ،وشرح  ٢٤٨/ ٢شرح الرضي على الكاف�ة :  ینظر : - ١
 ۲٤۹/  ۲ شرح الرضي على الكاف�ة :  - ۲
 ٣٦١/ ٤خزانة االدب :  - ٣
 ١٤٠/  ١الكاف�ة :  ینظر شرح الرضي على - ٤
 ٢٠٢/ ١خزانة االدب : ، و١٤٠/  ١ینظر شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٥
 ٣٥٣/  ١ینظر شرح الرضي على الكاف�ة : - ٦
 ، والبیت لعبید هللا بن الحر الجعفي  ١٥٦/  ٢خزانة االدب :، و  ٣٥٣/  ١ینظر شرح الرضي على الكاف�ة : - ٧
 ٩/  ٣، وشرح ابن عقیل على الف�ة ابن مالك:  ٤٤٤/ ٢ینظر شرح الرضي على الكاف�ة : - ٨
 ، والبیت لیز�د بن الحكم  ٣٣٦/  ٥خزانة االدب : ، و  ٤٤٤/ ٢ینظر شرح الرضي على الكاف�ة : - ٩

 ٤/٢٢٠،  ١٥٢/  ٢، ٥١٨، ٣٧٩، ٢٦٥،  ١/٢٠٨,١٦٦ینظر شرح الرضي على الكاف�ة :  - ١٠

                                                           



- ٦۹ - 

 النثر : -ب
وقــد أخــذ علمــاء اللغــة عــن   ،لمــا �ستشــهد �ــه فــي اللغــة والنحــوالثــاني �ــالم العــرب المصــدر فــي  �عــدّ  

�انــت " أجــود  الهــا لغــة قــر�ش و�رجــع الســبب أنَّ قر�ًشــالق�ائــل التــي جمعــت الفصــاحة وصــفاء اللغــة وأوَّ 
فصح من األلفاظ واسهلها على اللسان عند النطق بها وأحسنها مسموعًا و��انة عّما في العرب انتقاًء لأل

ُقَر�شًا أفصُح العرب أْلسـنًة وأْصـفاهم لغـًة. وذلـك أن  نَّ إوقال أحمد بن فارس عن قر�ش :" ،  )١(النفس "
َوَ�اَنــْت  ) ....صثنــاؤه اختــارهم مــن جم�ــع العــرب واصــطفاهم واختــار مــنهم نبــيَّ الرحمــة دمحمًا ( هللا جــلَّ 

ـــة ألســـنتها، ِإَذا أتـــتُهم الُوفـــود مـــن العـــرب تخّیـــروا مـــن �المهـــم  قـــر�ش، مـــع فصـــاحتها وُحســـن لغاتهـــا وِرقَّ
ــَك اللغــات ِإَلــى َنحــائرهم وَســالئقهم   وأشــعارهم أحســَن لغــاتهم وأصــفى �المهــم. فــاجتمع َمــا تخّیــروا مــن ِتْل

 الَِّتي ُط�عوا َعَلْیَها. فصاروا بذلك أفصح العرب. 
أرفـع منـه درجـة، وأعلـى  النثـرعلماء العر��ة من النثر قواعدهم وهو أفضل مـن الشـعر ؛ ألن " أخذ قد و 

رت�ة، وأشرف مقاما، وأحسن نظاما، إذ الشعر محصور في وزن وقاف�ة �حتـاج الشـاعر معهـا إلـى ز�ـادة 
ومنع ما ینصرف األلفاظ والتقد�م فیها والتأخیر، وقصر الممدود ومّد المقصور، وصرف ما ال ینصرف 

إل�ــه  ئلجــفصــ�حة �غیرهــا، وغیــر ذلــك ممــا تُ مـن الصــرف، واســتعمال الكلمــة المرفوضــة وتبــدیل اللفظــة ال
ضـرورة الشـعر فتكـون معان�ـه تا�عــة أللفاظـه؛ والكـالم المنثـور ال �حتـاج ف�ــه إلـى شـيء مـن ذلـك فتكــون 

األمثال وأقـوال العـرب ولغـات أقوال الصحا�ة والتا�عین و  ، والكالم المنثور �شمل)٢("ألفاظه تا�عة لمعان�ه
��ـان و ،وقد اشـترك ابـن فـالح والرضـي فـي احتجاجهمـا بهـا علـى قلـة مقارنـة �الشـواهد االخـرى ،  الق�ائل

 :ذلك على ما�أتي 
َقاَل  " : فالمثل لغةً من معرفة المثل في اللغة واالصطالح  مثال البدّ ل الحدیث عن األبق  األمثال :-١

المّبرد: وقال أبو الع�اس  )٣(اللَّْیُث: المَثُل: الّشْيُء الَِّذي ُ�ضرب َمثًال فُ�ْجعل ِمْثَله.والمَثُل: الحدیُث َنْفُسه"
ل، واألصـل ف�ـه التَّْشـِب�ه، ُ�َشـ�َّه �ـه حـاُل الثـاني �ـاألوّ  قـوٌل سـائرٌ  :  المّبرد: الَمَثُل مـأخوذ مـن الِمثـال، وهـو

أي َأْشَ�ُه �مـا   " فالن فالن َأْمَثُل من " معناه َأْشَ�َه الصورَة المنتِص�ة، و ،إذا انتصب  " َیَد�ه َمَثَل َبْینَ  " فقوُلهم 
ل، فحق�قــة الَمَثــِل مــا ُجعــل المقــَتّصِ منــه �حــال األوّ  والِمثــاُل الِقصــاُص لتشــب�ه حــالِ .  الفضــل )  مــن ( َلــه 

ل  .)٤(كالعلم للتشب�ه �حال األوَّ

 ١٠١: ح االقترا - ١
 ۸۹/  ۱:  القلقشندي، أحمد  ص�ح األعشى - ۲
 ٩٥/  ١٥تهذیب اللغة (مثل ): - ٣
 . ١/١١ینظر مجمع األمثال: - ٤
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ــكِّیت: الَمَثـلُ نُ ف:  المثــل اصــطالحاً أمَّـا   و�وافــق معنــاه ، : َلْفــٌظ �خــالُف لفــَظ المضـروب لــهقـل عــن ابــن السِّ
إذا جعـل الكـالم مـثال �ـان  ": وقال ابـن المقفـع " معنى ذلك اللفظ، َشبَُّهوه �المثال الذي ُ�ْعَمُل عل�ه غیره
مثـال حكمـة العـرب فـي الجاهل�ـة إذ تعـد األ ،)١(  "أوضح للمنطق، وآَنـَق للسـمع، وَأْوَسـَع لُشـُعوب الحـدیث

نتهـا علـى ؤُ ا َوَ�ْثـَرة َمَعاِنیَهـا و�سـیر مَ أجـل اْلَكـَالم وأنبلـه وأشـرفه وأفضـله لقلَّـة ألفاظهـسالم فهـي مـن " واإل
َومــن عجائبهــا َأنََّهــا َمــَع إ�جازهــا تْعمــل عمــل اإلطنــاب َولهــا ،  اْلُمــَتَكّلم َمــَع َ�ِبیــر عنایتهــا وجســ�م عائــدتها

، واحــتج )٢("  بــرزت ِفــي أْثَنــاء اْلخطــاب َواْلِحْفــظ ُمو�ــل ِ�َمــا َراع مــن اللَّْفــظ ونــدر مــن اْلَمْعنــىروعــة ِإذا 
مــن مثـال وهـي تعــدُّ عنـدهم نها�ـة ال�الغــة وقـد اجتمعـت خصــائص فیهـا لـم تجتمــع فـي غیرهـا النحـاة �األ

لكنا�ــة فهــو نها�ــة وحســن التشــب�ه وجــودة االمعنــى �جــاز اللفــظ و�صــا�ة الكــالم وهــذه الخصــائص هــي " إ
و�عتمــد علمــاء النحــو علــى األمثــال �ــأي شــاهد لالســتدالل علــى المســائل النحو�ــة وصــحة  )٣(ال�الغــة "

لـى معرفـة أحكـام مـن اسـتقراء �ـالم العـرب الموصـلة إ وذلـك ألن " النحـو علـم مسـتخرج، مذاهب النحـاة 
 .)٤(أجزائه التي �أتلف منها "

وهـــي مـــن ، ولغـــاتهم لـــم �ختلـــف الشـــارحان عـــن �ق�ـــة النحـــاة فـــي احتجاجهمـــا �أمثـــال العـــرب وأقـــوالهم و 
 ، آرائهمـــا فـــي عرضـــهم للمســـائل النحو�ـــة ذ�ـــر وقـــد اعتمـــدا علـــى ذلـــك فـــي ، مصـــادر الســـماع عنـــدهما 

   :على ما�أتي  من األمثالوسأبین موقف �ل من الشارحین 
الستة على اللغة الثان�ة في جعلها �منزلة المقصـورة �اعـادة المهـا في �اب االسماء ابن فالح �الم منها 

 .)٦)(ُمْكَرٌه أخاَك ال َ�َطلٌ  :(ئل استدل �المثل القا، وقد  )٥(وقلبها ألفاً 
في مجيء  المبتدأ  )٧(" ةٍ لَ مَ رْ قَ �ِ  ادَ عَ  لیلٌ ذَ في �اب المبتدأ والخبر إذ استدل �المثل القائل :" �المه منها و 

 .)٨(أو على معنى التعجب نكرة في معنى الفاعل أو في معنى الموصوفة المبتدأ 
َمَواِعیـد �المثـل فـي قـولهم:" ابـن فـالح قد احـتج ، )٩(في جواز حذف فعله ) المفعول المطلق (وفي �اب 

 . عرقوبٍ  مواعیدَ  أي :وعدتُ  )١٠(" ُعْرُقوٍب 

 . ١٢_١/١١:المصدر نفسه  ینظر - ١
 ١٠/ ١جمهرة االمثال للعسكري : - ٢
 ٦/  ١مجمع االمثال :  - ٣
 ٣٠االقتراح : - ٤
 ١٤٩/ ١ینظر شرح االكاف�ة في النحو:  - ٥
 ، �ضرب في االمر المحمول عل�ه ، والذي لم �صدر عن شجاعة ط�ع  ١٩٨/  ٢جمهرة االمثال : - ٦
 ،  �ضرب للذلیل �عوذ �أذل َّ منه٣٦٦/ ١شرح االكاف�ة في النحو:، و  ٣٧٩/  ١جمهرة االمثال : ینظر  - ٧
 ٣٦٦/  ١شرح االكاف�ة في النحو:  ینظر  - ٨
 ٤٥٩/  ١: المصدر نفسه  ینظر - ٩

 �في  لمن �عد وال المثل  �ضربو ، ١٣٤-١٣٣لمفضل بن سلمة : لالفاخر  - ١٠
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وشـرطه ان �كـون نكـرة وصـاحب الحـال في �ـاب الحـال فـي تأو�ـل مجـيء الحـال معرفـة الشارح وماذ�ره 

 .)٢(" رَجَع على حاِفَرِتهِ إذ استشهد �المثل في قولهم : "  )١(معرفة على األغلب
ة ظّ�ـ حَ َال  نْ إ�المثـل :"  علـى ذلـك اسـتدل فقـد  ،في �اب المرفوعات في مسـألة حـذف الفعـل ضيّ أمَّا الرّ 

ــةَفــ والتقــدیر :" ان ال یتفــق لــك ، فــاذا رفعــت (حظ�ــة ) فهــي علــى حــذف الفعــل �ــال خــالف  ، )٣(" ال أل�َّ
ــأة مــن النســاء، فحظ�َّــ ، أي غیــر مقصــرة ف�مــا تحظــى �ــه النســوان عنــد أزواجهــن مــن الخدمــة ةٌ نــا ال أل�َّ

 .)٥(، ورو�ت �النصب في (حظ�َّة ) و(أل�َّة ) فالتقدیر :" إن ال أكن حظ�َّة فال أكون أل�َّة" )٤(والتصنع"
 .)٥(أل�َّة"

كثیـر � احـتجّ  )٦(مسألة وجوب حذف ناصب المفعول �ـه على في �اب المفعول �ه   الّرضيّ  �المومنها 
 ،أي أتجمع حشفًا. )٧(" أَحَشفًا وُسوَء ِ�یلةٍ من األمثال منها:" 

 شـهد است ، فقـد )٨(ف�ـه حـذف النـداء مـع اسـم الجـنس فـي �ـاب المنـادى ف�مـا شـذَّ الشـارح  ذ�ـره  ومنها مـا 
 .)٩(" ىلَ عْ األَ  تَ �ًا وأنْ رِ أَض :" القائل �المثل 

 أقوال العرب الفصحاء : - ٢
، فـي عرضـهم للمسـائل النحو�ـة وآراء النحـاة  الفصحاء ،  قوال العرباشترك الشارحان في االحتجاج �أ

 :و��ان ذلك على ما�أتي  الشواهد االخرى  إلى �النس�ة وهي قلیلة
 قول الشاعر :توج�ه في  ، " هالتَ خْ سَ اة وَ شَ  ربّ استشهد ابن فالح �قول العرب :" 

ي بینها أطفاَلها       ئِة الِهَجاِن وَعْبِدها الواهُب المِ   )١٠(ُعوذًا ُتَزجِّ
 

إْذ �جوز في تا�ع معمول اسم الفاعـل المجـرور �اإلضـافة : الجـر مراعـاة للفـظ االسـم الـذي أضـ�ف إل�ـه 
، إذ روي وعبـدها  والشـاهد قولـه:اسم الفاعـل أو النصـب علـى العطـف علـى محلِّـه أو  �إضـمار فعـل،  

 ٦٥١/ ٢ینظر شرح االكاف�ة في النحو :  - ١
 ، �ضرب  للراجع على عادته السوء .٣٠٨/  ١مجمع االمثال : - ٢
د . نْ إ، ومعناه  ٥٩/ ١جمهرة االمثال : - ٣  أخطأئك الحظوة ف�ما تلتمس فال تأل أن تتودَّ
 ١٩٨-١٩٧/ ١شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٤
  ١٩٨/ ١المصدر نفسه : - ٥
 ٣٤٣/ ١: المصدر نفسه  ینظر - ٦
 ، �ضرب لجمعك على الرجل ضر�ین من الخسران ونوعین من النقصان .٨٥/ ١جمهرة االمثال : - ٧
 ٤٢٨/ ١ینظر شرح الرضي على الكاف�ة : - ٨
 هرة : أضرطًا وأنت االعلى ، �ضرب للرجل �جتمع له اس�اب الغل�ة والقهر وهو مغلوب مقهور .، ورواه الجم ١٠٨/ ١: جمهرة االمثال:  - ٩

الهجان: الب�ض، وهي أكرم اإلبل. العوذ: جمع عائذ، هي الحدیثة الّنتاج ،  ۸۱۳/  ٢شرح الكاف�ة في النحو :، و ۲۹ینظر : دیوان االعشى الكبیر : - ۱۰
 .وتزّجى: تسوق ،
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فالنصــب علــى العطــف علــى محــلِّ المجــرور أو �إضــمار فعــل ، والجــر الجــر، النصــب و ��ــالوجهین : 
ل) فـي التـا�ع أل)، فجعـل ضـمیر المعـرف بــ (أالمائة، وهـو مضـاف إلـى مـا لـ�س ف�ـه (لفظ عطفًا على 

�غتفــر فــي  أي �غتفــر فــي الثــواني مــاال �جــوز فــي غیــره �جــوز فــي التــا�ع مــا الإْذ ،  مثــل المعــرف بهــا
، َواْلَحـال َأنـه َال �جـوز (رب سـخلتها) ) علـى اْلمعرَفـة ضـمناً التَّـاِ�ع مـن ُدُخـول (ربَّ لما ِفي  " ،)١(األوائل 

 .)٢(وأصالة على َما تقرر ِفي اْألُُصول" وت�عًا َوَال یثبت قصداً  َو�م من َشْيء یثبت ضمناً 
إنه فعل  ا إنه حرف جر، والثانيحاشا) وف�ه ثالثة أقوال: أحده(علىفي �اب (المستثنى)  �المه  ومنها

علـى ذلـك،   نه مشترك بین حرف الجر والفعل ،وقـد جـاء المسـتثنى منصـو�ًا �عـدها ، واسـتدلّ ، والثالث إ
 األْصـَ�غِ  ا�ـأ، و الـرج�مَ  اللَُّهـمَّ اْغِفـْر ِلـي، وِلمـن سـمع حاشـا الشـ�طانَ قـولهم :" وهـو ماروي عن العـرب �
")٣(. 

الجمــع والتــذ�یر فــراد والتثن�ــة و اإلعــدم مطا�قــة الخبــر للمبتــدأ فــي  ومــاذ�ره فــي �ــاب (الخبــر والمبتــدأ) فــي
جــواز تثن�ــة " فخرجــه ابــن فــالح علــى "  راكــُب النَّاَقــِة َطِل�حــانِ ب وذ�ــر قــول العــرب :" والتأنیــث واإلعــرا

الخبــر علــى حــذف مضــاف ، أي : أحــد طل�حــین ، وأحــد مــرتحلین ، أو علــى حــذف المعطــوف علــى 
أو على حذف خبر األول ومبتدأ الثـاني ، أي ... المبتدأ ، وهو : ُمرادي راكب الناقة والناقة طِل�حان ، 

 .)٤(" : راكب الناقة طل�ح ، وهما طل�حان
ــا الرضــي فقــد اســتدلّ  ،  فــي نصــب  هدَ ْصــقَ  تُ دْ َصــوقَ ، ه دَ ْمــحَ  تُ دْ َمــوحَ ،ه دَ رْ َحــ تُ دْ رَ َحــ�قــول العــرب :  أمَّ

 .)٥(سماء ل�س على المصدر بل هو مفعول �ه  ، أي جعل المصدر �معنى المفعول األ
وقــد ، ، فــي نصـب (النســاء ) �عـد (عــدا) مضـمرة  وذ�ـرهنَّ  لنســاءَ اماومنهـا فـي �ــاب المسـتثنى قــولهم : 

 ، تفـاقهم علـى فعلیتـهأضـمر (عـدا) الو ،ألنـه لـم یثبـت �ـأنَّ (مـا) اسـتثناء ؛  اء واألحمـرّ الفرّ  خطَّأ الرضيّ 
 .)٦(فالمتفق على فعلیته أولى �الحذف  إذ اختلف في فعلیتهما ، �العكس من (حاشا) و(خال) ،

اسـتدل علـى ذلـك  وقـدومنها في �اب (أفعال القلوب ) في جواز حـذف مفعـولي الفعـل مـع وجـود القر�نـة 
 . )٧(، أي �خل مسموعه صادقاً  َمْن َ�ْسَمْع �خلْ  �قولهم :

 : لغات الق�ائل – ٣

 ٣،وشـرح ابـن عقیـل علـى ألف�ـة ابـن مالـك : ٨١٣/ ٢شرح الكاف�ـة فـي النحـو : ، و ١٦٤ -١٦٣/  ٤، والمقتضب :  ١٨٣/  ١ه : : �تاب سیبو�ینظر- ١
 /١٢٠ -١١٩. 

 ١٠١٩/  ١ي :أیوب الكفو ،  الكل�ات معجم في المصطلحات والفروق اللغو�ة - ۲
 ٧٣٩/ ٢ینظر شرح الكاف�ة في النحو:  - ٣
  ٣٧١/ ١:المصدر نفسه  - ٤
 ٣٠٧/  ١ینظر شرح الرضي على الكاف�ة : - ٥
 ٢٨٩-٢٨٨/ ٣، وهمع الهوامع : ٨٩/ ٢ینظر المصدر نفسه : - ٦
 ١٥٥/  ٤:  ینظر شرح الرضي على الكاف�ة - ٧

                                                           



- ۷۳ - 

هــا و"لغـات العـرب �لُّ ، ابـن فــالح والّرضـّي مـن المصــادر التـي اسـتعان بهـا لغـات الق�ائـل العر��ـة  
مختلفـة مـن فـي مواضـع فـي تعضـید المسـائل النحو�ـة  بهـا اسـتدالّ �اتفاق علماء النحـو، ف)١(ة " حجّ 

فقـد استشـهد ابـن فـالح بلغـة تمـ�م فـي  ،وقد اتفقا على ذ�ر لغتین همـا (تمـ�م والحجـاز ) ،شرحیهما
و�نـي یر�ـوع  )٥(وطّیئ )٤(ي أسد نو�لغة ب، )٣(و�لغة أهل الحجاز في ثالثة مواضع  ، )٢(موضعین 

عنـد حـدیث ابـن  ومثـال ذلـك ،)٨(و�لغة هذیل في موضـعین، في موضع واحد  )٧(وخثعم  )٦(یر�وع 
ة) فــي الفــرق بــین (ذو ) التــي �معنــى صــاحب و(ذو) الطائ�ــة ابــن فــالح فــي �ــاب ( األســماء الســتّ 

أحـدهما : أّن ( ذو ) الطائ�ـة التـي �معنـى ( الـذي ) مبن�ـة ال  والفرق بینهما من وجهـین : �قول :"
) إّال المعرفـة : أّنه ال یوصف �التي �معنى ( الـذي واآلخر،  تتغیر ، والتي �معنى صاحب معر�ة

ابـن فـالح مـاذ�ره ، ومنهـا )٩(" ؛ ألنها معرَّفة �الصلة ، والتي �معنى صاحب قد یوصف بها النكـرة
 (ال ) الناف�ة للجنس إذ استدل بلغة (تم�م والحجاز ) في قول الشاعر:خبر في

 )١٠(وال �ر�َم من الِولدان مصبوحُ       وَردَّ جازُرهم َحرفًا ُمَصّرمًة        
فأمَّـا أن �كـون ( مصـبوح) خبـر لــ( ال) أو صـفة علــى محـل (ال) واسـمها فعلـى لغـة تمـ�م یتعـین الخبر�ــة 

 )١١(وذهـب ابـن فـالح علـى رأي لغـة تمـ�م  ،الصفة على المحل والخبر �حتمل  وعلى لغة أهل الحجاز،
 . 

الحجـاز فـي ثمان�ـة وثالثـین ولغة أهل ، )١٢(أمَّا الرَّضّي فقد ذ�ر لغة (تم�م ) في اثنین وخمسین موضعاً 
و�نــي ،)٤(وخزاعــة ،)٣(وخــثعم ،)٢(وحمیــر ،)١(و الحــارث بنــي �عــب،)١٤(لغــة قــر�ش وقــ�س و ،)١٣( موضــعاً 

 ۳۱٤/ ۲الخصائص :  - ۱
 ٧٩١/ ٢، ٤٣٧/ ١ینظر شرح الكاف�ة في النحو : - ٢
 ٧٩٤/ ٢،  ٤٣٧،  ٩٥/ ١المصدر نفسه :  ینظر - ٣
 ٢٦٢/ ١ینظر المصدر نفسه :  - ٤
 ٩٠٥/ ٢: المصدر نفسه ینظر - ٥
 ٨٢٧/ ٢ینظر المصدر نفسه :  - ٦
 ٦١٨/ ٢ینظر المصدر نفسه :  - ٧
 ٨٢٥/ ٢، ١٥٤/ ١ینظر المصدر نفسه :  - ٨
 ١٥٩/ ١:المصدر نفسه  - ٩

، وقیــــل ینســـــب لرجــــل مـــــن ١٣٠٧/ ٣ار الهـــــذلیین :ینظــــر شـــــرح اشــــع ، ، وقــــد نســـــب أ�ضــــا الـــــى أبــــو ذؤ�ـــــب الهــــذلي١٤٢دیــــوان حــــاتم الطـــــائي :  - ١٠
ــــــذي ینحــــــر الــــــذ�ائح ، والحــــــرف : الناقــــــة الضــــــامر ، والمصــــــرمة المقطوعــــــة اللــــــبن لعــــــدم الرعــــــي ، والمصــــــبوح : المســــــقى  ــــــي النبیــــــت ، الجــــــازر :ال بن

 ص�احًا وهو شرب الغداة 
 ٤٣٧/ ١ینظر شرح الكاف�ة في النحو :  - ١١
ــــــــــــــــــة ینظــــــــــــــــــر - ١٢ ــــــــــــــــــى الكاف� ،  ٧٩،  ٧٧/ ٤، ١١٥،  ١٠٧/ ٣، ١٨٤،  ٨٥، ٢١/ ٢، ١٢٢،  ١٢١،  ١١٩، ١١٣/  ١: شــــــــــــــــــرح الرضــــــــــــــــــي عل

١٠١ 
 ٤٧٢،  ٤٧٠، ٣١١/ ٤، ١٠٠،  ٧٧/ ٣، ١٨٤،  ٨٥،  ٢١/ ٢، ٤٩٧،  ٢٩٢، ١٢٦،  ١٢٥/ ١: المصدر نفسه  ینظر - ١٣
 ٣/٢١:المصدر نفسه  ینظر - ١٤

                                                           



- ۷٤ - 

فـي ثالثـة  )٧(لغـة طّیـئو  ،)٦(لغـة هـذیل فـي ثمان�ـة مواضـع و  ،فـي موضـع واحـد  )٥(و�ني �ـالب ، عقیل
 �ــةاللهجالظــواهر ومــن ،مواضــع  ةأر�عــفــي )٩(لغــة ســل�م و  ،فــي موضــعین )٨(لغــة �نانــة و  ،عشــر موضــعاً 

ـا ابـن فـالح یـذ�رهما ،ولـم )١١(والكسكسة ، )١٠(الكشكشة ذ�رها التي  لغـة الحـارث بـن �عـب (أكلـوني ، أمَّ
حـدیث الرسـول األكـرم وذ�ـر الرضـّي روا�ـة ،)١٣(والرضـي،)١٢(ذ�رهـا �ـل مـن ابـن فـالح  فقـد  البراغیث )

(المضـاف إلـى فـي �ـاب ومّما ذ�ره الرضّي من اللغـات ،  )١٤())  یتعاقبون ف�كم  مالئكة ) ((صدمحم (
ز هـــذیل  قلـــب ألـــف إذ جـــوزوا �ـــاء المـــتكلم) لغـــة هـــذیل  قلـــب ألـــف المقصـــور �ـــاء �قـــول الرضـــي :" جـــوَّ

، ولهـذا، قـالوا فـي األفصـح: فـيَّ ، �قلـب الـواو  المقصور �اء و�ن �ان األلف أخف من ال�اء، فقالوا: قفيَّ
اعمــال (مــا) عمــل (لــ�س) أنَّ الحجــاز�ین �عملون(مــا) عمــل (ل�س)�شــروط  مــاذ�ره  فــي ،  ومنهــا )١٥(�ــاء"

منهـــا: ان الیتقـــدم خبرهـــا علـــى اســـمها وان الینـــتقض نفیهـــا بــــ(إّال) وان الیبـــدل مـــن خبرهـــا موجـــب وأن 
 .)١٦(ال�قترن اسمها بـ(أن) الزائدة  أّما بني تم�م فال �علمونها مطلقاً 

وعنــد الرضــي بلغــت شــرحه فــي ســتمائة وســت وعشــرون شــاهدًا  ابــن فــالح عنــد الشــواهد القرآن�ــة بلغــت 
) ا أقوال اإلمام علـي (عواألحادیث النبو�ة عند ابن فالح أكثر �ذلك من الّرضي ، أمَّ ، ما�قارب األلف 

إذ  على الّرضــي أّمــا االشــعار فــابن فــالح �كثــر منهــا فینفــرد الّرضــي �اإلحتجــاج بهــا عــن ابــن فــالح ، 
ـا �ق�ـة ، ِتسـعًة َوَخْمسـِین َوِتسـَعمئةٍ وعنـد الرضـي بلغـت ، نحو س�عمائة وخمسین بیتـًا فـي شـرحه بلغت  أمَّ

الشواهد �أقوال الصحا�ة واألمثال وأقوال العرب ولغات الق�ائل �شتر�ان ف�ما بینهما على قلـة اإلحتجـاج 
  بها .

 ٢٢١/ ٣:المصدر نفسه  ینظر - ١
 ٢٤١/ ٣ینظر المصدر نفسه : - ٢
 ٤٩٥/  ١ینظر المصدر نفسه: - ٣
 ٢٨٣/ ٤ینظر المصدر نفسه :  - ٤
 ٤٢١/ ٢: المصدر نفسه  ینظر  - ٥
 ٣٩٥،  ٣٩٤،  ٢٠٤/ ٣: المصدر نفسه   ینظر - ٦
 ٣١٦، ٢٩٠، ١٧٤،  ٦٠، ٢٢، ١٧/ ٣ینظر المصدر نفسه :  - ٧
 ٤٢٨/ ٤، ٩٢/ ١: المصدر نفسه  ینظر - ٨
  ٢١١،  ٢٠٩،  ٢٠٥/ ٣:المصدر نفسه   ینظر - ٩

 إلحاق شین مكسورة �عد �اف الخطاب في ضمیر المؤنث خاصة وذلك عند الوقف.والكشكشة :   ،٤٩٨/ ٤:  المصدر نفسه ینظر - ١٠
 ین مكسورة �عد �اف الخطاب في ضمیر المؤنث عند الوقف.سإلحاق والكسكسة :  ، ٥٠٢/ ٤ینظر المصدر نفسه:  - ١١
 ٩٩٢،  ٨٨٨/ ٢،  ٢٩٨،  ٢٧٠/ ١النحو :ینظر شرح الكاف�ة في  - ١٢
 ٢٢١/ ٣ینظر شرح الرضي على  الكاف�ة:  - ١٣
 ٦١٩، وصح�ح ال�خاري : ٢٧٦/ ٣، ٢٥٨،  ٢٢٨/ ١: المصدر نفسه  ینظر - ١٤
 ۲٦۳- ۲٦۲/ ۲:المصدر نفسه  - ۱٥
 ،  ١٨٥-١٨٤/ ٢شرح الرضي على  الكاف�ة: ، و ٣٩/ ١واللمع في العر��ة : ،٩٢/ ١ینظر االصول في النحو : - ١٦

                                                                                                                                                                                            



- ۷٥ - 

 ثان�ًا/ الق�اس :
 الق�اس لغة :

ـــِه التقـــدیر ، مـــن قـــولهم "  ـــْيَء َ�ق�ُســـه َقْ�ســـًا َوِقَ�اًســـا واْقتاســـه وَق�َّســـه ِإذا قـــدَّره َعَلـــى ِمَثاِل ، "  )١("قـــاَس الشَّ
، "فالق�ــــاس اللغـــوي هـــو مقارنــــة �لمـــات �كلمـــات أو صــــ�غ �صـــ�غ أو اســــتعمال  )٢"(والمق�ـــاس: اْلِمْقـــَدار

راد الظواهر اللغو�ة  . )٣(" �استعمال ، رغ�ة في التوسع اللغوي ، وحرصًا على إطِّ
: "ع�ارة عن تقدیر الفرع �حكم األصل وقیـل : حمـل فـرع علـى أصـل �علـة ، و�جـراء  االصطالح أمَّا في

حكم األصل على الفـرع ، وقیـل : هـو إلحـاق الفـرع �األصـل �جـامع ، وقیـل هـو اعت�ـار الشـيء �الشـيء 
، السـا�قة  لحـدودا الد�تورة خد�جة الحدیثي جملتوقد أمتقار�ة ف�ما بینها ،و�ل هذه الحدود ، )٤(�جامع "

حمل مجهول على معلوم و وحمل غیر المنقول على ما نقل ، وحمل مالم �سـمع فـي حكـم  �قولها :" ، 
من األحكام و�علة جامعة بینهما ، أو هو حمل ما�جدُّ من تعبیر على مااخترنته الذاكرة وحفظتـه ووعتـه 

فر في الق�اس أر�عة أش�اء: أصل وهو اان یتو من والبد ،)٥("عت  من تعبیرات وأسالیب قد ُعِرفت أو ُسمِ 
والق�ــاس أصــل معتبــر، وهــو مــن  ، )٦(وهــو المقــ�س عل�ــه ، وفــرع وهــو المقــ�س ، وعلــة جامعــة ، وحكــم 

وال�حق ألحـد أن ینكـره ألنَّ انكـاره  �عنـي إنكـار النحـو و�طالنـه ، قـال أبـو  األدلة القاطعة �عد السماع ،
ــه ق�ــاس "ر�ــات األن�ــاري بال " والق�ــاس فــي ، )٧(:" إنَّ إنكــار الق�ــاس فــي النحــو الیتحقــق ،ألنَّ النحــو �ّل

ین مدرستي ال�صرة والكوفة ، حیـث نشأة النحو  لم �كن له من الشأن ماكان في عهد الصراع العلمي، ب
أو  ختلف في أمره ، واقتصر ال�صر�ون علـى جـواز الق�ـاس علـى المشـهور ، وأبـوا الق�ـاس علـى القلیـلا

 .)٨(النادر ،في حین أنَّ الكوفیین قد أجازوا على الشاهد الواحد أو الشاهدین "
وللق�اس فائدة �بیرة تتجلى في أغنائها المتكلم عن �ـل ماسـمع عـن العـرب ؛ ألنـه عـن طر�ـق الق�ـاس،  

�ســتط�ع صــ�اغة المضــارع وأســماء الفــاعلین والمصــادر وغیرهــا ،مــن خــالل إت�ــاع ق�ــاس الكلمــات علــى 
 . )٩(نظائرها 

�ین فــي تشــددهم فــي حتجــاح �الق�ــاس ، وهــو �ســایر مــنهج ال�صــر وقــد أكثــر ابــن فــالح فــي شــرحه مــن اإل
قد جاءت على ألسنة العرب الفصحاء و ، �ثیرة أق�ستهم وعللهم ، و�ون الشواهد التي �ستند إلیها الق�اس

 ۱۸۷/  ٦لسان العرب (قیس) : - ۱
 ۱۷۹/ ۹تھذیب اللغة (قیس): - ۲
 ٨اسرار العر��ة :  - ٣
 ٩٣لمع األدلة : - ٤
 ٢٢١الشاهد واصول النحو :  - ٥
  ٩٣ینظر لمع األدلة : - ٦
 ۹٥: المصدر نفسه  - ۷
 ۹اسرار العربیة :  - ۸
 ۲۲۳النحو : ینظر الشاھد واصول - ۹

                                                           



- ۷٦ - 

یدفع منھا ما یراه مخالفاً للقیاس ، وی�رد منھ�ا م�ا ك�ان " فكان ابن فـالح ، وهي تمثل اللهجة الفصحى ،
، و�الحظ  )١(مع االستقراء والق�اس النحوي " كان منسجمامعارضا لمنطق اللغة بكل اقتدار ، ویؤید ما 

ـــأو�الحـــظ علـــى ابـــن فـــالح   ،االســـتقراء ، والتت�ـــع للقاعـــدة معتمـــد علـــى  فـــي أغلـــب أحكامـــه أ�ضـــاً  "ه ّن
، مـــن ذلـــك قولـــه :" الق�اســـي الیتوقـــف علـــى  )٢(" اطرادهــا ، واســـتقراء الجزئ�ـــات التـــي یـــراد التقعیـــد بهـــاو 

هذا نوع آخر من الق�اسي ال یتوقف على السماع ؛ ألن ، وقوله أ�ضًا :"  )٣(" السماع ، ألنَّ له ضا�طاً 
ـا الّرضـي  . )٤(" ألن له ضا�طًا �حمل عل�ه ما لم �سـمع مـن مفرداتـه علـى مـا سـمع ف�سـتخدم الق�ـاس أمَّ

وله أهم�ة في إقـرار األصـول النحو�ـة المطـردة  ماع ،مه على السَّ قدّ في معالجته للمسائل النحو�ة ، وال �ُ 
تهــا النصـوص المســموعة ،  وفــي احتجاجـه �ــه فــي عــرض آراء ، التـي تكــون مؤ�ــدة �السـماع ، والتــي أقرَّ

في تفسیر الظـواهر النحو�ـة وتعلیلهـا ، وتقو�ة حجته ، النحاة ومناقشتها ورفض �عض أحكامهم النحو�ة 
قــد واالحتجــاج �ــه علــى مــنهج ال�صــر�ین ، و ، فــي الق�ــاس  �ختلــف عــن ابــن فــالح فــي تشــدده وهــو ال

و�ــل علــة تــذ�رها فــي المحمــول عل�ــه فهــي �قولــه :" ، أوضــح الرضــي فائــدة الق�ــاس فــي النحــو العر�ــي 
، إذا لــم �كــن المحمــول فــي ْيء علــى الشــ ْيءالحمــل، و�نمــا �حمــل الشــ مطــردة فــي المحمــول، فمــا فائــدة

�شابهه من وجه فیلحق �ه ألجل تلك المشابهة، و�ن لم تثبت العلة  ثبوت العلة ف�ه �المحمول عل�ه، بل
فــي المحمــول، �حمــل (إن) علــى الفعــل المتعــدي و�ن لــم �كــن فــي (إن) العلــة المقتضــ�ة للرفــع والنصــب 

 . )٥(" كما �انت في المتعدي
�مـا سـمع  �ثیـر مـن المسـائل النحو�ـة ، وتعضـیدهه فـي تفسـیر حتجـاج �ـوقد اهتم الشارحان �الق�ـاس واال

 من العرب الفصحاء ، والتفر�ـق بـین المقـ�س والشـاذ ، وتـرج�ح السـماع فـي مواضـع إلقـرار قواعـد النحـو
 : �أتي ف�ما ب�ان موقف الشارحین من الق�اس و�مكن كتفاء �الق�اس في مواضع أخر ، واال

 
 :ستقراءعلى الق�اس واالستدالل عل�ه �اال االعتماد -١

، التمثیــل  مــن �ــالم العــرب ، مــن ذلــك علــى ســبیل علــى المســتقرأتجــاج �الق�ــاس �كثــر ابــن فــالح مــن االح
نحصـارها فـي نَّ ا�قولـه :" إ ، وحـرف ،وفعـل ،اسـمثالثـة : في انحصار الكلمة وانقسامها علـى ماتحدث �ه 

حذف قلة  نَّ أ وفي �اب اإلضافة ذ�ر ابن فالح  . )٦(ناقلي اللغة لم یز�دوا علیها " نّ ثالثة �االستقراء ، فإ

 ٤٥/ ۱:  شرح الكاف�ة في النحو - ۱
 ٥٤/ ١: المصدر نفسه  - ٢
 ٤٦٢/ ١المصدر نفسه  : - ٣
 ٤٦٤/  ١: المصدر نفسه   - ٤

 ٤٩٤/  ٤شرح الرضي على  الكاف�ة :  - ٥
 ۹۹/ ۱:  شرح الكاف�ة في النحو - ٦
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ستقراء یدل على قلته �النس�ة إلى المضاف إذ قال:" فإنَّ اال، ستقراء �اال �ستدل عل�ه حذف المضاف إل�ه 
، وهـذا لـ�س  )١(وذلك ألنَّ الغرض منه التعر�ف أو التخص�ص ، فحذفه �خـلُّ �المقصـود فلـذلك قـلَّ حذفـه "

 .ق�اس ،بل هو تقر�ر نس�ة إلى االستقراء 
فــذهب قــوم منــع صــرف (ُأخــر) �قولــه :" �فــي �ــاب ( الممنــوع مــن الصــرف ) رفضــه الــرأي القائــل  ومنـه 

إلــى أّنــه لــم ینصــرف للوصــف والجمــع والتأنیــث ، وهــذا ضــع�ف ؛ ألن االســتقراء یــدل علــى عــدم تــأثیر 
 . )٢(" الجمع ، والتأنیث مع الوصف

 تمثیـلمن �الم العرب في مواضع من شرحه منها  على سبیل ال ذ�ر الق�اس المستقرى  أمَّا الّرضي فقد
 أسـماء اسـماء الق�ائـل والبلـدان �قـول الّرضـّي :"  وأمـاعلـى في �اب (الممنوع من الصرف ) عند �المه 

 ك�اهلــة، صــرفها، منــع فــي كــالم فــال �شــروطه ظــاهر ســبب العلم�ــة مــع فیهــا كــان نفــإ والبلــدان الق�ائــل
 فــي ســلكوا وجــدتهم نفــإ ســتقراء،اال فیهــا صــلفاال �كــن لــم نو�. ذلــك ونحــو وخراســان و�غــداد، وتغلــب،
 صـرفهم وتـرك ،ودا�قاً  وحنیناً  ،ومعداً  ثق�فا، كصرفهم تخالفهم، فال واحدة، طر�قة صرفها ترك أو صرفها

إذ صــرف ثق�ــف وغیــره بتأو�ــل األب فحــین تقــول : رأیــت ثق�ًفــا  ، )٣(وعمــان " وهجــر، وخنــدف، ســدوس،
 لى تأو�ل رأیت بني ثق�ف .‘
 :" إعمـالإذ قـال عمال الفعل الثاني أكثر من الفعل األول ، أنَّ إ على في �اب (التنازع ) �المه ومنها  

 مـــع شـــك وال الثـــاني، اج�ـــاحت مـــن أقـــدم المطلـــوب ذلـــك إلـــى واحت�اجـــه الطـــالبین، أول نـــهأل أولـــى االول
 ، )٤(" كالمهم في أكثر الثاني إعمال أن االستقراء

 ثبـت الذي العطف على عاملین مختلفین �قول الّرضّي:" ألنسماع في �اب (عطف النسق) في  ومنه 
 أن فوجــب المــذ�ور �الضــا�ط المضــبوط هــو عــاملین، علــى العطــف مــن �االســتقراء ووجــد كالمهــم فــي

 داّطـر  فـإن األصـل، خـالف مطلقـا مختلفین عاملین على العطف إذ غیره، عل�ه �قاس وال عل�ه، �قتصر
 .)٥(علیها" �قس لم غیرها دون  معینة صورة في

 �قاس عل�ه : جاء على الشذوذ وال ما  -٢
مـاذ�ره ابـن فـالح فـي تأكیـد التمثیل یرفض الشارحان �ل ما جاء شاذًا و�خالف الق�اس منها على سبیل 

 ومااستشهد �ه الكوفیون �قول الشاعر: ، النكرة

 ۸٤٦/  ۲:  المصدر نفسه  - ۱
 ۲۱۳/  ۱المصدر نفسھ :   - ۲
 ۱۳۹/  ۱:  الرضي على  الكاف�ةشرح  - ۳
 ٤۷۰/  ۱:المصدر نفسه  - ٤
 ۳٤۸/  ۲:  الكاف�ة  على الرضي شرح  - ٥
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 )١( تحملِني الّذلفاء حوال أكتعا     َ�ا َلْیَتني �نت صبّ�ًا ُمْرضًعا 

أّنـه محمـول والجـواب عـن السـماع :" الجواب عمَّا احتجوا �ه من السماع والق�اس  �قول ابن فـالح وفي 
على الشذوذ لمخالفته للق�اس الجلـّي علـى أن قائـل هـذه األب�ـات مجهـول غیـر معلـوم الفصـاحة ، وعلـى 

.... وأما الق�اس : فإنها و�ن �انت معلومة القدر فال تقدیر أن �كون ممن �حتج �شعره فأصله : حولي 
 .النون للضرورة ، قلبت �اء المتكلم ألًفا و )٢(تخرج �ه عن العموم المنافي للخصوص "

مجيء اسم الفعل على ص�غة ش�ه الجملة من دون أن یـدل علـى كالمه على  تمثیلعلى سبیل الومنها 
 عل�ك: األصل كأن خذه، أي ز�دا، عل�ك: و�قال �قوله :" ،  وقد رفضه الرضي لمخالفته للق�اس ،األمر
 أبــو وســمع ذ�رنــا، كمــا فاختصــر عنــي، وتــنح إل�ــك، كعلَقــ ضــمَّ : واألصــل عنــي، إل�ــك: و�قــال أخــذه،

 ق�ـاس إذ ال�ـاب، لق�ـاس مخـالف شـاذ، خبـر، فهـو أتنحـى، أي ،إلـيَّ : فقـال إل�ـك: لـه قیـل من  الخطاب،
 أي أولنــي �معنــى علــيَّ  وأمــا عل�ــه، ق�اســا ودونــي، علــيَّ : �قــال فــال ، أوامــر تكــون  أن وشــبهها الظــروف
 .)٣(آخر" وجه من للق�اس مخالف فهو أعطني،

، وجمــع االنــاث  ، والكــوفیین أجــازوا الحــاق نــون التو�یــد الخف�فــة �التثن�ــةذ�ــر الرضــي أنَّ یــونس  ومنــه
 مـن فیهـا لمـا كالحر�ـة قبلهـا، األلـف ألن یـونس ؛ عـن المـروي  وهـو سـاكنة، عنـدهم النون  �قوله :" ت�قى

ٓ�ـٴِي ﴿ :عمـرو أبـي قـراءة أو،  )٤( ﴾ َوَمۡحیَ�ايْ  ﴿: نـافع كقـراءة المـدة،
 التقـت: وقـولهم،  )٥( ﴾ َوٱلَّٰ

 .)٧(عل�ه" الق�اس �جوز فال ، الشذوذ مقام في  واحد كل أنَّ  شك وال ،)٦( ال�طان حلقتا
 : تقد�م الق�اس على السماع النادر -٣

وقد أض�فتا إلى غیر  ،ثن�ة الصناع�ة هما تضافان إلى التأنَّ  و�لتا ) ، (كال على  ابن فالح كالم  منه 
 :الفرزدق  قول الشاعرفي  ،التثن�ة الصناع�ة 

ْ�ِف والساِق الذي ُضِرَ�ْت �ه   )٨(اثَنْین صاِحُ�هأْلقاُه �ِ َمَهٍل على     ِكَال السَّ

الّذلفاء: من الّذلف؛ وهو: صغر األنف، واستواُء األرن�ة. و أكتعا: تام�ا ،    ۱٦۸/    ٥، وخزانة االدب :  ۹٤٥/  ۲:  شرح الكاف�ة في النحوینظر :  - ۱
 كامالً 

 ۹٤٥/ ۲:  الكاف�ة في النحوشرح  - ۲
 ، ومعنى علقك متاعك  ١٠٦/  ٣: المصدر نفسه   - ٣
 ٢٧٦-٢٧٥، قرأ ابن عامر وابن �ثیر وحمزة والكسائي محر�ة ، وقرأ نافع �السكون ، ینظر : الس�عة في القراءات : ١٦٢االنعام :  - ٤
�اء ساكنه �عد الهمزة ، وقرأ قالون وقنبر مثلهم غیر أنهما حذفا ال�اء ، وقرأ ورش ب�اء ، قرأ ابن عامر والكوفیون حیث وقع �المد والهمزة و ٤الطالق :  - ٥

ش، ینظر :  ب�اء مكسورة من غیر همزة (أي بتسهیل الهمزة مع القصر والمد )، وقرأ أبو عمرو والبزي ب�اء ساكنة من غیر همز و�لهم مّد األلف غیر ور 
  ١٦٣الكافي في القراءات الس�ع ، دمحم الرعیني : 

 واشتداده األمر ضیق عن ، ومعناه كنایة  ۱۸٦/  ۲مجمع األمثال :   - ٦
 ٤٩٢/  ٤شرح الرضي على  الكاف�ة: - ٧
 ۱۷۱/ ٥، وخزانة االدب  :  ۱٦٤/ ۱: شرح الكاف�ة في النحوینظر :  - ۸
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وال �جوز ذلك فـي اخت�ـار الكـالم ؛ ألنهمـا موضـوعان لتأكیـد المثنـى الصـناعي ، فـال �ضـافان  �قول : "
 .)١(" إلى غیره

 ومعنـى، لفظـاً  إمـا مثنـى، �كـون  أن �جـب إل�ـه أ�ضـًا :" والمضـاف انفسـه ضي  فقال فـي المسـألةأمَّا الرّ 
ــ فــي الَّ إ المثنــى تفر�ــق �جــوز وال ،..كالنــا: نحــو معنــى، أو الــرجلین، كــال: نحــو  ز�ــد كــال: نحــو عر،الشَّ

 الحمــل و�جــوز تین،المــرأ كــال: نحــو تجر�ــده، مــن أفصــح مؤنــث إلــى مضــافا �كــال التــاء والحــاق وعمــرو،
 .)٢(أخرى " المعنى وعلى مرة، اللفظ على

مـــاذ�ره ابـــن فـــالح فـــي �ـــاب (الممنـــوع مـــن الصـــرف) فـــي الـــردِّ علـــى أبـــي علـــي الفارســـي مـــن أنَّ ومنـــه 
حمل على موازنـه فـي العر��ـة �قنادیـل ، أي �شـ�ه �ـالجمع  (سراو�ل) ممنوع من الصرف ؛ ألنه أعجمي

الذي على وزن مفاعیل فأجري مجراه، فقال ابـن فـالح عـن هـذا الـرأي �أنـه نـادر ، وال�مكـن االعتـداد �ـه 
)٣(. 

�ِذهِ  بُُط�ونِ  فِ�ي َم�ا ﴿في قولـه تعـالى :  في �اب (المبتدأ والخبر)  ومنه �مِ  َھٰ  لِّ�ذُُكوِرنَا َخاِلَص�ةٞ  ٱۡألَۡنعَٰ

مٌ  ِجنَ��اۖ  َعلَ��ٰىٓ  َوُمَح��رَّ  مــا ) مبتــدأ ( خالصــة  ) خبــره ، و( محــرم) فـــ( ، �قــول ابــن فــالح :" )٤( ﴾  أَۡزَوٰ

ألّن ما في �طـون هـذه األنعـام أنعـام ، وذ�ـر ؛ عطف عل�ه ، وأّنث ( خالصة ) حمال على معنى (ما) 
 فـي ( َمـْن ) ، وأمـا ( مـا ) فنـادر ذلـك فیهـا( محرم ) حمـال علـى لفظهـا ، والحمـل علـى اللفـظ والمعنـى 

وذ�ر العلة في ذلك �قوله :" ألن المعنى أقوى من اللفظ فال ی�عد الرجوع إلى األقوى �عد األضعف  )٥("
 .)٦(" األضعف ، و�ضعف الرجوع إلى األضعف �عد األقوى 

 
 ماجاء على السماع وخالف الق�اس :  -٤

�ص�غة التي تأتي  المصادرعلى ابن فالح في �اب (المفعول المطلق )  �الم  تمثیل منه على سبیل ال
ســماع�ة ، وهــي التثن�ــة ؛ ألنهــا علــى  نحــو ( لب�ــك وســعد�ك)  �قــول عنهــا :"، التثن�ــة وتلــزم األضــافة 

 .)٧(" والمفید عدد المرات ، والمصدر المذ�ور دون ( المسموع )خالف الق�اس ، 

 ۱٦٥-۱٦٤/ ۱: شرح الكاف�ة في النحو - ۱
 ٩٤/ ١شرح الرضي على  الكاف�ة:  - ٢
 ٢٤٥/  ١:  الكاف�ة في النحوشرح  - ۳
 ١٣٩االنعام  :  - ٤
 ٤٢٤/  ١شرح الكاف�ة في النحو :  - ٥
 ٤٢٥/  ١المصدر نفسه :   - ٦
 . َوَسْعد�ك من أسعدت الرجل على أمره،  معنى لبْ�ك من ألب الرجل ِ�اْلَمَكاِن ِإذا َأَقاَم ِف�هِ و  ، ٤۷۳/ ۱:المصدر نفسه  - ۷
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�قول ابن فالح في ذلك :" لثالثـة أوجـه : أحـدها ، في حذف الموصوف وهو على خالف الق�اس  ومنه
: أّن المقصــود مــن الوصــف إ�ضــاح الموصــوف ومدحــه أو ذمــه، و�ــل واحــد مــن هــذه المعــاني یناســب 

مـا تتحقـق عنـد اجتماعهمـا  ، اإلطناب واإلسهاب ، و�نافي االختصار ، واإل�جاز ؛ ألن هذه المعاني إنّ 
عامــل الموصــوف قــد ال �مكــن دخولــه علــى  الثالــث : أنّ و الحــذف یــورث اللــ�س ،  والوجــه الثــاني : أنّ 

 .)١(الصفة إذا �انت جملة عند حذف الموصوف نحو : مررت برجل قام أبوه "
 ق�اس ال أنه �قول :" اعلمف، وال�قاس علیها  ، ضي في �اب (الحال) في المصادر التي تقع حاالً أمَّا الرّ 

 ،وع�اناً  فجأة ولقیته ،صبراً  قتلته نحو منها، سمع ما على �قتصر بل ،حاالً  �قع المصادر من شيء في
 .)٢(مش�ًا " أو عدوًا، أو ر�ضاً  وأتیته مشافهة، و�لمته

 رفض الق�اس إذا لم �ستند إلى مسموع :  -٥
و ( أظـٍب ) ،  إذا أّدى ق�اس إلـى وقـوع �ـاء قبلهـا ضـمة ، نحـو : ( ظبـي )قول ابن فالح :"   من ذلك

قلبت الضمة �سرة ، والتحق �ـالمنقوص ، و�ـذا إذا أّدى ق�ـاس إلـى وقـوع واو قبلهـا ضـمة ، نحـو : دلـو 
وهـــذا �خـــالف  )٣(" وأدل ، وجـــرو وأجـــر ، قلبـــت الضـــمة �ســـرة ، فانقلـــب الـــواو ( �ـــاء ) وصـــار منقوصـــاً 

 .لذلك یرفضه الق�اس من �المهم ماسمع 
 محسـوس وذلـك قبلهـا، ما المكسور ال�اء على والكسر الضم فقال عن المنقوص :" ف�ستثقل ضيّ أمَّا الرّ 

 لـم الـواو، قبـل ومـا قبلهـا، مـا سـكن نفـإ ثقیلـة، �حر�ـة قبلهـا مـا تحـرك مع الحر�تین وثقل ال�اء، لضعف
 علــى تســتثقل ال فلخفتهــا الفتحــة وأمــا ومغــزو، و�رســي، ودلــو، ظبــي،: نحــو علیهمــا، الحر�تــان تســتثقل

 .)٤(القاضي " یترأ: نحو قبلها، ما كسرة مع ال�اء
فـي قولنـا : مـررت �ـك أنـت وز�ـد  �الضمیر المرفـوع  الضمیر المجرورفي تو�ید ماذ�ر ابن فالح  ومنه

تأكید ضمیر  نّ إ:" �قوله في ذلك  ابن فالح السبب ، لم �جز العطف عند سیبو�ه خالفًا للجرمي و�ذ�ر
المجـــرور �ضـــمیر المرفـــوع علـــى خـــالف الق�ـــاس ، وتأكیـــد ضـــمیر الفاعـــل �ضـــمیر المرفـــوع جـــار علـــى 

 .)٥(" الق�اس ، فال یلزم حمل الخارج عن الق�اس على الجاري على الق�اس
 أنـت �ـك مـررت( : نحـو المرفـوع المنفصـل �الضـمیر أ�ضـًا:" تأكیـدهنفسها فقال في المسألة  ضيّ أمَّا الرّ 

 أن مـع ذلـك، �سـمع لـم ألنه؛  �شْيء ول�س المرفوع، المتصل الضمیر على العطف على ق�اساً  ،) وز�د

 ۹۰۳-۹۰۲/  ۲:  شرح الكاف�ة في النحو -- ۱
 ۳۸/ ۲: شرح الرضي على  الكاف�ة - ۲
 ۱۸۸/  ۱:   شرح الكاف�ة في النحو - ۳
   ۹۸/ ۱:  شرح الرضي على  الكاف�ة - ٤
 ۳۸۱/ ۲، وینظر كتاب سیبویھ : ۹۱۹/   ۲: شرح الكاف�ة في النحو - ٥
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و�ـذلك الرضـي رفـض قـول مـن  .)١(وأخـف " أقرب الجار و�عادة الق�اس، خالف �المرفوع المجرور تأكید
ه لم �سمع و�خالف الق�اس ؛ ألنَّ  ؛ز دخول (قد) على الفعل المنفي بـ(ما) ، نحو : ماقد ضرب أبوه ُ�جوِّ 

 .)٢((ما) تنف�ه ووألنَّ (قد) تحقق وقوع الفعل ،
الــــذي أجــــازه ، ك الوســــط إذا �ــــان متحــــرّ  ،  الثالثــــي عجمــــيّ فــــي مســــألة منــــع صــــرف االســــم األ ومنــــه 

ه الرضــيّ ،  الزمخشــريّ   إل�ــه ذهــب اعّمــ تجــاوز  �قولــه :" والزمخشــري ، عل�ــه �الســماع والق�ــاس  وقــد ردَّ
 تــرج�ح مــع صــرفه وتــرك صــرفه جــائزاً  وســطاأل ســاكن ثالث�ــا كــان إذا عجمــيّ األ جعــل ن�ــأ المصــنف،
 ؛ �شـْيء ولـ�س ؟ تحر�ـه مـع تـؤثر ال فك�ـف ،أ�ضـاً  الوسـط سكون  مع العجمة تأثیر جوز فقد الصرف،

 .)٣(�منعه" أ�ضا، المذ�ور والق�اس الكالم، من شئ في منصرف غیر لوط: نحو �سمع لم هنَّ أل
 االجماع :ثالثا/ 

علـى تفاق التصم�م على األمر، والثاني : اال: �طلق على معنیین :أحدهما : العزم و اللغة جماع في اإل
ر حدوثـــه مـــن الواحـــد، و�ـــالمعنى الثـــاني : ل یتصـــوّ جمـــاع �ـــالمعنى األوّ األمـــر ، والفـــرق بینهمـــا ، أّن اإل

 .) ٤(الیتصور إّال من اثنین فأكثر
جماع �حظى �اهتمام ، و�ان اإل)٥(: (إجماع نحاة البلدین ال�صرة والكوفة ) اصطالحا ً جماع أما اإل

، )٦(أجمع وأجمعون ونحوهما  عل�ه موقد أشار ال�ه سیبو�ه بلفظه وتكلّ  ،علماء العر��ة منذ نشوء النحو
�قوله د فقد �ان واضحًا في تمسكه �االجماع من تصر�حه إّال أنَّه لم �صرح �احتجاجه �ه ، وأمَّا المبرّ 

اإلجماع ووضحوا شروط على ر��ة م علماء الع، وقد تكلّ )٧(ة على من خالفهم منهم ":" واجماعهم حجّ 
لخصائص) جماع إذ عقد في �تا�ه (اجني أكثرهم تفص�ًال وتوض�حًا لإل حتجاج �ه  ، و�عدُّ ابناإل

إجماع أهل البلدین  اعلم أنإذ قال :"  جماع أهل العر��ة متى �كون حجة )(القول على إفصًال سماه 
ا مّ أنصوص فموالمق�س على ال،  المنصوص  �خالفة إذا أعطاك خصمك یده أالّ �كون حجّ سماع إنما 

إن لم �عط یده بذلك فال �كون إجماعهم حجة عل�ه. وذلك أنه لم یرد ممن �طاع أمره في قرآن وال سنة 
أمتي ال تجتمع على  قوله: "من (ص) أنهم ال �جتمعون على الخطأ �ما جاء النص عن رسول هللا 

 جةٍ هْ فكل من فرق له عن علة صح�حة وطر�ق نَ ،  " و�نما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة ضاللة

 ۳۳٦/  ۲:شرح الرضي على  الكاف�ة - ۱
 ۸٤/  ۲: المصدر نفسه  ینظر - ۲
 ۱٤۳/ ۱:  الرضي على  الكاف�ةشرح  - ۳
 ٤٣١والشاهد واصول النحو في �تاب سیبو�ه :  ، ١٢-١١التعر�فات :ومعجم ینظر لسان العرب (جمع ) : ،  - ٤
 ١٨٧االقتراح : - ٥
 ٤٤١، والشاهد واصول النحو في �تاب سیبو�ه : ٣٩٠،   ١٥٨،  ٥٤-  ٥٣/ ٢:سیبو�ه ینظر �تاب  - ٦
    ١٢٧: محمد خیر الحلوانياصول النحو العر�ي ل - ٧
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فلم �عد االجماع أصًال من   البر�ات ابن االن�اريّ أمَّا أبو ، )١(" نفسه، وأ�ا عمرو فكره لكان خلی
والسیوطي �عده من أصول النحو وقد ذ�ره في �تا�ه ،)٢(أصول النحو إّال أنه یراه (حجة قاطعة )

 . )٣(االقتراح 
علـى جمـاع موقفهمـا مـن اإلعرض ج �ـه وتقعیـد القواعـد النحو�ـة  وسـأحتجـاوقد اشترك الشـارحان فـي اال

 :ما�أتي 
�ــان هنــاك اســمان وعاملهمــا واحــد �جــوز تثن�ــة  كــالم ابــن فــالح فــي �ــاب (النعــت) إذ ذ�ــر أنــه إذا  منــه

نحو : قام ز�د وعمرو الكر�مان ، فـان اختالفـا فـي اجزائهمـا ومعناهمـا فـال �جـوز تثن�ـة ، االسمین صفة 
وأّمـا إذا اختلـف أجزاؤهمـا ومعناهمـا فإنـه �جـوز �قولـه :"  ، جمـاع وقد استدل الشـارح �اإلاالسمین صفة 

مـرًا ال �جـوز وصف �ـل واحـد منهمـا �صـفة مفـردة ،وال �جـوز تثن�ـة صـفتهما إجماعـًا نحو:ضـرب ز�ـد ع
هما حــدِ ألــ�س الحمــل علــى المتنــاع اجتمــاع إعــرابین مختلفــین فــي معــرب واحــد ،و  الظر�فــان وال الظــر�فین

 .)٤("�أولى من الحمل على اآلخر
أنَّ النكــرة المقصــودة إذا تخصصــت بوصــف �جــوز نــداؤها وقــد  وهــو  مــاذ�ره فــي �ــاب (المنــادى )ومنــه 

 : قول الشاعراستدل الشارح �االجماع  و�السماع من الشعر واستشهد �
 )٥(أ لؤمًا ال أ�ا لك واغترا�ا         أعبدًا حلَّ في ُشعبى غر��ًا    

 لشاعر:وقول ا
 )٦(  أزوُرهالعلك �ا ت�سا نزا في مر�رٍة         معذُب لیلى أن تراني 

 تجعله لم و�ذا ال، أو، علما جعلته سواء للمضاف، مضارع هذا، فكل:"  المسألة �قوله  الرضّي في رأي و 
: النكرة في فتقول رجال، ك�ا القصد، لعدم یتعرف وأال رجل، �ا: في كما �القصد، یتعرف أن جاز علما

 )٧(" غر��ا شعبي في حل عبدا و�ا ظرفاء، وثالثین ثالثة و�ا ظر�فا وجهه حسنا �ا
مـن  التـي و  اً ومجرور  اً إذا �ان ظرفًا أو جار  ، حذف الخبرعلى  في (�اب المبتدأ والخبر) �المه   ومنه

جـاز حـذف خبرهـا اتفاقـًا ؛ لكثـرة  �قولـه :" ، استدل ابن فالح علـى الجـواز �اتفـاق النحـاة ، فاسمها نكرة 
 الشاعر:االتساع فیها ، �قولهم : إن ماًال ، و�ن ولدا ، و�ن غیرها إ�ًال وشاًء ،  أي : إّن لنا، وقول 

 ١٨٩/ ١:الخصائص   - ١
 ٩٨لمع االدلة:  - ٢
 ١٨٧االقتراح : - ٣
   ٨٩١/ ٢شرح الكاف�ة في النحو : - ٤
ر : - ٥ ن جر� وا  ٦٥٠/ ٣دی

٦ -  : ة  د عم ل   ، والبیت لتوبة بن حمیر ١٧١/ ١ا
 ۳٥٦/  ۱:  شرح الرضي على  الكاف�ة - ۷
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 وإنَّ يف الّسْفر ما َمَضى َمَهال             إّن َحمَالًّ وإّن ُمرَحتًال 
إجمـاع النحـاة ، ورأي الرضـّي فـي المسـألة عـن یتضح مما سبق أنَّ ابن فـالح ال�خـرج ، )٤(" لنا نّ إ: أي

 معنـى �ـه �سـتق�م مـا نقـدر بـل ؟ نرتك�ه فلم ظروفا، المحذوفة األخ�ار جم�ع جعل إلى ملجئ �قوله :" ال
 )١(ال " أو، كان، اظرفً  الكالم،

�ـه  ستثناء المتصل مخرج من متعدد قد �كون ملفوظـاً في �اب (المستثنى ) أّن االذ�ر  أمَّا الّرضي فقد 
، والتقــدیر : ماجــاءني  ا، �قولــك : جــاءني القــوم إّال ز�ــد ، وقــد �كــون مقــدرًا ، �قولــك: ماجــاءني إّال ز�ــدً 

في قولنـا : ّن ز�دًا غیر داخل في القوم جماع في الرّد على قول : إضي �اإلالر  أحد إّال ز�د ، وقد احتجّ 
على أنَّ االستثناء مخرج ،  جماع أهل اللغة�قول الرضي :" ول�س �شيء ، إل ،)٢( جاءني القوم إّال ز�ًدا

علــّي  الــدخول فــي قصــد المــتكلم فــي نحــو : لــهوأ�ضــًا  یتعــذَّر دعــوى عــدم  ، خــراج إّال مــع الــدخولوال إ
) داخل في العشرة فقصده، ثم أخرج ، و�ّال �ان مر�دًأ بلفظ العشرة ، تسعة (واحداً  ألنَّ  عشرة إّال واحدًا ؛

ال�اب نفسه في امتناع حذف المستثنى منه من الكالم المثبت وجوازه من الكالم ، وفي )٣(، وهو محال "
واجــب أن یــدخل تحــت المســتثنى منــه عنــد جم�ــع علمــاء النحــو   ألن المســتثنى المتصــل الكــالم المنفــي ؛

�االجمـاع �قولـه   قد ذهب الّرضي ماذهب إل�ه جم�ع النحاة ،واستدلّ المبرد وعند أكثر األصولیین ،   إالّ 
ل هـو الوجـه ؛ ألّن االسـتثناء إخــراج اتفاقـًا ، وهـو ال �كـون إّال �عــد تحقـق الـدخول ":" واأل ، أّمـا ابــن )٤(وَّ

إّنه إخراج الشيء مـن الحكـم الـذي دخـل ف�ـه غیـره ، أو إدخالـه فـي الحكـم الـذي  فالح ف�قول في ذلك :"
له ألف إّال ثوً�ا فقد أخرجت خرج منه غیره ، فالشيء �شملهما واإلخراج موجود فیهما ، فإّنك إذا قلت : 

  .)٥(الثوب من األلف �اعت�ار ق�مته "
 �قـول فــي جـوازم الفعــل المضــارع :" ، جمــاعهمج علـى االرضــي �كـره مخالفــة النحـاة والخــرو أنَّ والظـاهر 

 علـــى مبن�ـــاً : مجزومـــا المســـمى المضـــارع كـــون  ادعـــاء لحســـن النحـــاة، إجمـــاع مـــن الخـــروج كراهـــة ولـــوال
 .)٦(تقدیرًا "  وال لفظا ال ف�ه، �ظهر لم جازما، سمي ما عمل ألن السكون،

 
 
 

 ٣٧٨-٣٧٧/  ٤: المصدر نفسه   - ۱
 ٧٦/ ٢ینظر شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٢
 ٧٧/ ٢: المصدر نفسه   - ٣
 ١٠٠/ ٢:شرح الرضي على الكاف�ة - ٤
 ٧٠٩ / ٢شرح الكاف�ة في النحو : - ٥
  ٧/ ٤شرح الرضي على الكاف�ة : - ٦
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 الم�حث الثالث
 النحوي الواردة في شرحیهما : مسائل الخالف

َف َرُسوِل  ٱۡلُمَخلَّفُونَ  فَِرحَ  ﴿ :، قال تعالى  )١(المخالفة  :لغةالفي  لخالفا ِ بَِمۡقعَِدِھۡم ِخلَٰ  ﴾ ٱ�َّ
والِخَالُف: الُمضاّدُة، َوَقْد " ، )٣(" قال اللح�اني : سررت �مقعدي خالف أصحابي، أي : مخالفهم "، )٢(

 ۱۳٥۷/  ٤ینظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة (خلف) : - ۱
 ۸۱التوبة :  - ۲
 ۱۹۹/  ٥االعظم (خلف) : المحكم والمحیط - ۳
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ُ�ِع الراكبَ  ُ�ِع ،  َخاَلَفه ُمَخاَلَفة وِخالفًا. َوِفي اْلَمَثِل: ِإنََّما َأنَت ِخَالَف الضَّ َألنَّ ؛ َأي ُتَخاِلُف ِخالَف الضَّ

ُ�َع ِإَذا رَأت الراِكَب  َرُه ِبَذِلكَ الضَّ والخالف ضد الموافقة ،  ،)١("  َهَرَ�ْت ِمْنُه؛ َحَكاُه اْبُن اَألعرابي َوَفسَّ
،   فق ، وتخالفوا ، واختلفوا ضد توافقوا ، واتفقواومخالفة ضد وافقه ، واختلف ضد اتّ  خالفاً  هوخالف

منهم ینحي قول  ألن �ل واحد؛اختلف الناس في �ذا ، والناس خلفة ، أي : مختلفون  "وقولهم :
 . )٢( " صاح�ه ، و�ق�م نفسه مقام الذي نّحاه

فمعان�ه  ،في اللغةومعناه مدلول الخالف في االصطالح ل�س هناك اختالف بین ف:  صطالحاإلأمَّا في 
  هو أن �أخذ �ل واحد  طر�قا غیر طر�ق اآلخر في حاله" فالخالف : ،  االختالف والمخالفة فيتدور 

 .)٤(إل�طال �اطل ":" منازعة تجري بین المتعارضین لتحقیق حقٍّ أو  وقیل أ�ضاً  ، )٣(" قوله وأ
 نجد الرضي قد خالف إجماع نحاة مدرستي ال�صرة والكوفة ، في عّدة آراء انفرد بها  منها :و 

خالفهم في أنهم �شترطون أصالة الصـفة فـي منـع الصـرف، ف�قـول الرضـي :"وأنـا إلـى اآلن لـم �قـم لـي   -١
 .)٥(دلیل قاطع ،على أنَّ الوصف العارض غیر معتد �ه في منع الصرف "

خــالفهم فــي تعمــ�مهم المنــع فــي الثالثــة اآلت�ة:تقــدم معمــول المصــدر عل�ــه فقــال الرضــي :" وأنــا ال أرى  -٢
، والفصل بینه و�ین معموله �أجنبي وحذفه مع )٦(معموله عل�ه ، إذا �ان ظرفًا أو شبهه " منعًا من تقدم

ه و�ــین �قـاء معمولــه ورأى أنــه �جــوز مـع الظــرف والجــار والمجــرور �قــول الرضـي: " و�جــوز الفصــل بینــ
 . )٧(عماله مضمرًا مع ق�ام الدلیل "معموله �أجنبي و�ذا �جوز إ 

، �قــول  مخالفتــه لهــم فــي عــدَّهم عطــف  -٣ الب�ــان ، نوعــًا مســتقًال مــن التوا�ــع ورأى إدماجــه فــي بــدل الكــلِّ
الرضي :" وأنا إلى اآلن لم �ظهر لي فرق جلّي بین بدل الكل من الكـل و�ـین عطـف الب�ـان بـل األولـى 

 .)٨(عطف الب�ان ال البدل ..."
أن �ون أسماء األفعـال مخالفته لهم في عّدهم فعال معدولة عن فعل األمر �قول الرضي :" والذي أرى  -٤

معدولــة عـــن ألفــاظ الفعـــل شــيء الدلیـــل عل�ــه واألصـــل فــي �ـــل معــدول عـــن شــيء أال �خـــرج مــن نـــوع 
 .)٩(المعدول عنه ،  أخذًا من استقراء �المهم ، فك�ف خرج الفعل �العدل من الفعل�ة إلى األسم�ة "

 ۲٦/ ۱، وینظر مجمع االمثال :۹۰/  ۹لسان العرب (خلف) :  - ۱
 ۲۱۳/  ۲مقاییس اللغة (خلف) : - ۲
 ۲۹٤مفردات غریب القرآن للراغب االصفھاني (خلف) :  - ۳
 ٨٩معجم التعر�فات للجرجاني : - ٤
  ٢٤٦نشأة النحو : ، و�نظر ١٢٧/ ١المصدر نفسه   : - ٥
 ٤٠٦/ ٣: المصدر نفسه   - ٦
 ٢٤٧ نشأة النحو : ، و�نظر ٤٠٧/ ٣المصدر نفسه :  - ٧
 ٢٤٧ نشأة النحو : و�نظر ،  ٣٧٩/ ١:المصدر نفسه  - ٨
 ٢٤٧ نشأة النحو : ، و�نظر ١١٠/ ٣:  شرح الرضي على الكاف�ة - ٩
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ل�س) �شروط ، وقد اسـتدل علـى مخالفته في أّن (ال) ال تعمل عمل (ل�س )، مثل (ما) العاملة عمل (  -٥
الســماع فــي عــدم مجیئهــا فــي �ــالم العــرب، ولــم �ــأِت اســم (ال) مرفوعــًا وخبرهــا منصــو�ًا، ال شــذوذًا وال 

، �قــول الّرضــّي :" والظــاهر أنــه ال تعمــل (ال) عمــل (لــ�س) ال شــاذًا وال  )١(ق�اســًا �خبــر (مــا) و(لــ�س)
 .)٢(صو�ًا �خبر (ما) و(ل�س)"ق�اسًا ولم یوجد في شيء من �المهم خبر (ال) من

خالفهم في أن الصفة المشبهة ل�ست موضوعة للدوام ،بل هي موضوعة لمجرد الث�ـات ، �قـول الّرضـّي  -٦
وث فـي زمـان ل�سـت أ�ضـًا موضــوعة :" والـذي أرى أن الصـفة المشـبهة �مـا أنهـا ل�سـت موضـوعة للحـد

 .)٣(ي الّصفة ، وال دلیل فیها علیهما...."ستمرار في جم�ع األزمنة ألّن الحدوث واالستمرار قیدان فلال
خالفهم في (إذن) فهي عند ال�صر�ین و�عض الكوفیین حرف نصب للفعل المضـارع ، و�عضـهم اآلخـر  -٧

ـا الرضـي فیـرى أنهـا اسـم أصـله (إذ)  من  الكوفیین أنها اسم أصله (إذا) والنصب �عـده �ـأن مضـمرة ،أمَّ
الــذي یلـوح لـي فــي إذن و�غلـب فــي ظنـي أن أصــله (إذ) والنصـب �عـدها �ــأن مضـمرة ، �قــول الرضـي:" 

"....)٤ (. 
هم فــاء الســبب�ة وواو المع�ــة عــاطفتین المصــدر المــؤول مــن الناصــب المحــذوف   -٨ مخالفتــه لهــم فــي عــدِّ

والمضارع على المصدر المتصید من الكـالم قبلهمـا ، ورأى أّن الفـاء لمحـض السـبب�ة، والـواو للحـال أو 
 .)٥(الفعل المضارع المنصوب �عدها بتقدیر مصدر مبتدأ محذوف الخبر �معنى مع فقط ، وأنَّ 

ثُـمَّ أبـین  مـن الفـر�قین ، و��ـان حجـج �ـلّ ،  �عض المسائل الخالف�ة بین ال�صر�ین والكـوفیین عرضوسأ
 :على ما�أتي و منها را�اذي ستَ ابن فالح ال�مني ورضّي الدین األموقف 

 :القول في جواز إضافة االسم إلى اسم یوافقه في المعنى   -١
ازوا إضـافة الشـيء إلـى ما�معنـاه اختلف نحاة مدرستي ال�صرة والكوفة فـي هـذه المسـألة ، فـالكوفیون أجـ

،  )٦(، وابن الطرواة ،وابن طاهر، وابن خروف ختالف اللفظین من غیر تأو�ل ،  و�ه قال الزمخشريّ ال

�ٍتۢ  ﴿ �ما جاء في القرآن الكر�م ، و�الم العرب �ثیرًا ، منها قوله تعالى:، واحتج الكوفیون  َوَح�بَّ َجنَّٰ

 قول الشاعر :و�ذلك في في المعنى هو الحصید ،  ، والحبُّ  )٧( ﴾ اْلَحِصیدِ 

 ٢٤٧ نشأة النحو : ، و�نظر  ١٨٤/ ٢: المصدر نفسه  ینظر - ١
 ٢٩٣/ ١:  المصدر نفسه  - ٢
 ٢٤٧ نشأة النحو : ، و�نظر ٤٣١/ ١:  المصدر نفسه  - ٣
 ٢٤٨ نشأة النحو : ،  و�نظر ٣٩/ ٤ : شرح الرضي على الكاف�ة - ٤
 ٢٤٨، و�نظر نشأة النحو :٦٧/  ٤:   المصدر نفسه - ٥
  ١٨٠٦/  ٤ ارتشاف الضرب  من لسان العرب :)، و ٦١( المسألة ٣٥٦/  ٢االنصاف في مسائل الخالف :  ینظر - ٦
 ٩ق :  - ٧
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َب جانب الغر�ي َ�ْأُدو  َعاَرا            وَقرَّ یِل، واجتنب الشِّ  )١( َمَدبَّ السَّ

�قلـة الحمقـاء، وصـالة األولـى ،ومسـجد الجـامع) ، فال�قلـة فـي المعنـى :( وماورد في �ـالم العـرب قـولهم 
هــي الحمقــاء ، واألولــى هــي الصــالة ، والجــامع هــو المســجد ، فأضــ�ف المنعــوت إلــى النعــت ، وهمــا 

راج وأبـو الّسـ �معنى واحد مع إختالف اللفظین ، أمَّا ال�صر�ون فال �جوز عندهم و�ه قال األخفـش وابـن
اإلضافة تفید التعر�ف والتخص�ص ، والشـيء ال یتعـرف وال یتخصـص  نَّ وحجتهم أ ، )٢( علي الفارسيّ 

الصــفة والموصــوف ، قــال ابــن �عــ�ش : "  )٣(ولــو �ــان �ــذلك لكــان �ــلُّ شــيء مخصصــًا" " ،  بنفســه 

أال تــرى أنـــك إذا ُســئلَت عــن �ــل واحـــد منهمــا، جــاز أن ُتفســـره  .... ألنهمــا لَعـــین واحــدة ؛ شــيٌء واحــدٌ 
ـــن العاقـــلُ  �ـــاآلخر، فتقـــول فـــي جـــواِب  ـــدٌ  :  َم ـــدٌ  ز� ـــن ز� ـــُل.، وفـــي جـــواِب َم ـــإذا �انـــت الصـــفُة  : العاق ف

، وهـذا عاقـُل  اقـلِ هـذا ز�ـُد الع ، لـم �جـز إضـافُة أحـدهما إلـى اآلخـر، فـال تقـول: اً واحد اً والموصوُف شیئ

الكوفیین : �أنَّ الشـواهد التـي  رأي أبو البر�ات األن�اريّ ردَّ ، وقد )٤(" �اإلضافة، وأحُدهما هو اآلخرز�ٍد 

؛ ألنهـا �لهــا محمولـة علـى التأو�ــل فـي حـذف المضــاف إل�ـه  واقامــة ة لهـم فیهــا التـي احتجـوا بهــا الحّجـ

ٍتۢ  ﴿: صفته مقامه ، ففي قوله تعـالى ، فالتقـدیر ف�ـه : حـب الـّزرع الحصـید ،  ﴾ َوَحبَّ اْلَحِصیدِ َجنَّٰ

أمَّا ابن فالح ، )٥(وفي قولهم :(�قلة الحمقاء ) أي : �قلة الح�ة الحمقاء وهكذا في �ق�ة الشواهد االخرى 

ـــح مـــذهب الكـــوفیین، و  أحـــدهما : أن " :، �قولـــه ین الســـماع مـــن وجهـــ�رأي ال�صـــر�ین  ردَّ فـــالح فقـــد رجَّ
الوجـود فـي �عـض الصـور ، ولـو �ـان تقـدیر�م صـح�حًا لظهـر ، المحذوف الذي تقدرونه لـم �ظهـر إلـى 

، وردِّ )٦(والثاني : أّن الحذف على خالف األصل ، فال �ضاف إل�ه ما أمكن حمل اللفظ على حق�قتـه "
أحـدهما : أن الصـفة تـدل علـى معنـى زائـد ال یوجـد فـي  :" ، �قولـه  ینالق�ـاس مـن وجهـابن فـالح �وردِّ 

ها له بذلك القدر الزائد هو الذي جوز اإلضافة إلفـادة تخصصـه بـذلك الموصوف ، وهو الحدث فمغایرت
المعنى ، ولذلك تعـّد الصـفة مـع الموصـوف مـن األسـماء الثابتـة لز�ادتهـا عل�ـه �ـالمعنى ال مـن األسـماء 
المترادفــة ،والثـــاني : الق�ـــاس علـــى إضـــافة (الصـــفة المشــبهة ) إلـــى فاعلهـــا نحـــو : حســـن الوجـــه ، فـــإن 

ـــ ى نفســـه موجـــودة فـــي المعنـــى ، فـــإن الحســـن هـــو الوجـــه ، وجـــازت اإلضـــافة ألجـــل إضـــافة الشـــيء إل

ومدّب السیل:  یتخفى ، �خدع ، ، ،و�أدو : �ختل)، ٦٠(المسألة  ٣٥٦/  ٢و�نظر االنصاف في مسائل الخالف :،  ١٥٣دیوان الراعي النمیري :  - ١
 . موضع جر�ه، والّشعار: الشجر الملتف

 ١٨٠٦/  ٤من لسان العرب :   ارتشاف الضرب)، و ٦٠(المسألة  ٣٥٧/ ٢االنصاف في مسائل الخالف :  ینظر - ٢
 ٣٩١/  ١الل�اب في علل البناء واإلعراب :  - ٣
 ١٦٨/  ٢شرح المفصل البن �ع�ش :  - ٤
 )٦٠(المسألة ۳٥۷/  ۲ینظر االنصاف في مسائل الخالف :   - ٥
 ٨٢٠/  ٢شرح الكاف�ة في النحو :  - ٦
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�مكـــن  ح رأي الكــوفیین أ�ضـــًا �قولــه :" واإلنصــاف أنَّ مثلــه �ثیــر الالّرضــيّ یــرجّ و ،   )١(" التخصــ�ص
جاُء ِمنُهْم َشَفَقاِت َوجِلِهمْ  �ما في نهج ال�الغة: ((دفعه  الكـوفیین فـى  رأيأنَّ و�بـدو لـي  .)٢(")) َلنَسَخ الرَّ

إلّنه واضح وقلیل التكّلف ، واألخذ �ه أ�سُر،ألّنه �غنینـا عـن التأو�ـل ، األقرب للصواب ؛  هو هذه المسألة
 .له  وتعضید  الق�اس منه ، �ثیر من المسموعوجود فضال عن 

 ناصب المصدر من غیر لفظ فعلھ : -۲
شـتقاق مَّا أن �القـي الفعـل فـي االإمن غیر لفظ فعله إذ إنَّ المصدر اختلف النحاة في ناصب المصدر 

أمَّا أن ال�الق�ـه أي مرادفـه نحـو : قعـدت جلوسـًا ، و ، )۳( ﴾   تَۡبتِیٗال  إِلَۡیھِ  َوتَبَتَّلۡ  ﴿:  نحو قوله  تعالى، 

 )٤(ســـیبو�همـــذهب  والثـــاني :، ولـــه مـــذه�ان :األول : أن العامـــل فیهمـــا  فعـــل مقـــدر مـــن لفـــظ المصـــدر 
ــــك )٩(وابــــن الحاجــــب )٨(وابــــن �عــــ�ش)٧(والســــیرافي  )٦(دوالمبــــرّ )٥( ه)٢٤٧(ت المــــازنيّ و  أنَّ  )١٠(وابــــن مال

 ألنَّ  ؛ الفعـل غیـر علـى ف�ه المصدر جاء ما �اب:"  سیبو�ه قالالناصب للمصدر هو الفعل الظاهر ، 
 ومثل. واحد وتجاوروا اجتوروا معنى ألنَّ  ؛ اجتواراً  وتجاوروا،  تجاوراً  اجتوروا: قولك وذلك واحد المعنى

والفعــُل قــال ابــن �عــ�ش :" و  )١١( " واحــد وانكســر كســر معنــى ألنَّ  ؛ انكســاراً  و�ســر،  كســراً  انكســر: ذلــك
إنما ینصب ما �ان ف�ه داللٌة عل�ه... و�ذلك �عمل ف�مـا �ـان فـي معنـاه و�ن لـم �كـن جارً�ـا عل�ـه. وهـو 

لفـــظ الفعـــل وحروفـــه، وهـــذا معنـــى قولـــه: "مـــا �القـــي الفعـــَل فـــي علـــى ضـــر�ین: أحـــدهما أن �كـــون مـــن 
 شارأ، وقد  )١٢(اشتقاقه"، یر�د أّن ف�ه حروف الفعل. والثاني ما ال �كون ف�ه لفُظ الفعل، وال ف�ه حروفه"

فأكثُر النحو�ین ُ�جیز أن �عمل الفعُل في مصدر اآلخـر، و�ن إلى مذهب النحو�ین �قوله :"  ابن �ع�ش 
، ألنــه إذا أعجَ�ــك فقــد أحببَتــه. قــال ُح�َّــاً لفظــه التِّفاقهمــا فــي المعنــى، نحــو: أْعجَبنــي الشــيء لــم �كــن مــن 

 :)١٣(الشاعر
ُخوُن والُبروُد   )١٤("والتَّْمُر ُح��ا ما له َمِز�دُ            ُ�ْعِجُ�ه السَّ

 ٨٢٠/  ٢: المصدر نفسه  - ١
 ٢٦/ ٢، و�نظر في ظالل نهج ال�الغة :٢٤٦ – ٢٤٥/ ٢شرح الرضي على الكاف�ة : - ٢
 ۸المزمل : - ۳
 ۸۲-٤/۸۱، ۳٦٤،  ۳٥۷،  ۲۳۲-۲۳۱/  ۱:  سیبویھ كتاب ینظر - ٤
 ٦٤٦/ ۲، وتوضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك للمرادي :  ۱۲۱ینظر شرح الكافیة البن جماعة : - ٥
 ۳/۲۰٤،  ۷٤-۷۳/ ۱المقتضب : ینظر  - ٦
 ۲٤٥/ ۲ینظر : شرح كتاب سیبویھ للسیرافي : - ۷
 ۲۷٥-۲۷٤/ ۱ینظر : شرح المفصل :  - ۸
 ۲۲۲/ ۱ینظر : االیضاح في شرح المفصل :  - ۹

 ۱۸۳-۱۸۲/ ۲ینظر : شرح التسھیل البن مالك :  - ۱۰
 ۸۱/ ٤:  سیبویھ كتاب - ۱۱
 ۲۷٤/ ۱شرح المفصل :  - ۱۲
 ۱۷۲اشعار العرب  وھو مشتمل على دیوان رؤیة :مجموعة  - ۱۳
 ۲۷٦/ ۱شرح المفصل :  - ۱٤
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أفعــال لهــا مــن  و�ــیَّن ابــن مالــك عــدم الحاجــة إلــى تقــدیر فعــل مــن لفــظ المصــدر ، �ــأنَّ لــدینا مصــادر ال
�ونه معموال لموافقه معنى، فحلفة من قولـه  �قوله:" والصح�ح في المصدر الموافق معنى ال لفظاً  الفظه

 وآلت حلفة لم تحّلل منصوب �آلت ال �حلفت مقدرا لعـدم الحاجـة إلـى ذلـك وألنـه لـو �ـان المخـالف لفظـاً 
،  )١(له من لفظه نحو حلفـت �مینـا ..."ال ینتصب إال �فعل من لفظه لم �جز أن �قع موقعه ما ال فعل 

ـا الّرضـّي  )٢(دون تـرج�ح مـن ، أمَّا موقف الشارحین فابن فـالح یـذ�ر الـرأیین   سـیبو�ه یـرجح مـذهبف،أمَّ
نصــوب �الفعـــل الظــاهر، وهـــو وغیــره مــن النحـــاة ، �قولــه :" ومــذهب المـــازني والمبــرد والســـیرافي، أنــه م

   .)٣(ملجئة إل�ه "صل عدم التقدیر �ال ضرورة ن األأولى، أل
 القول في تقد�م الحال على الفعل العامل فیها : -٣

اختلف النحاة في هذه المسألة، فذهب الكوفیون إلى أنَّه ال�جوز مع االسم الظاهر، في قولنا : جاء ز�د 
ة الكـوفیین  لى جواز ذلك ، وحّجـون إراك�ًا ، و�جوز مع الضمیر، في قولنا : راك�ًا جئت ،وذهب ال�صر�

، أّمـــا )٤(فـــي عـــدم الجـــواز ؛ألنـــه یـــؤدي إلـــى تقـــد�م الضـــمیر فـــي (راك�ـــًا)  علـــى االســـم الظـــاهر (ز�ـــد ) 
ـــا النقـــل  ، والق�ـــاس�الســـماع ال�صـــر�ون فـــاحتجوا  ،  )٥(" َشـــتَّى َتـــُؤوب الَحَلَ�ـــةُ جـــاء فـــي المثـــل :"  مـــافأمَّ

ـا الق�ـاس فـ(شتى) حال تقـدمت علـى الفعـل العامـ إنَّ العامـل فیهـا متصـرف وف�ـه فـ ل فیهـا (تـؤوب) ، وأمَّ
ب ز�ـد ، وف�ـه داللة على وجوب عمله متصرفًا ، ف�جوز تقد�م معموله عل�ه ، �ما في قولنـا: عمـرًا ضـر 

نَّ الحال تشا�ه المفعول ،  و�ما �جوز تقد�م المفعول على عامله ، �ذلك جاز تقد�م الحـال داللة على أ
ن �ان ف�ه تقد�م ألنَّه و�؛ نه فاسد الكوفیین  �أعن قول  ، وقد أجاب أبو البر�ات االن�اريّ ) ٦(على عامله

تقد�م في اللفظ إالَّ أنه متأخر في التقدیر ، و�ذا �ان ف�ه تـأخیر فـي التقـدیر ف�جـوز ف�ـه التقـد�م �مـا فـي 
 قول الشاعر:  

ِتِه َهِرًما  َماَحَة منه والنََّدى ُخُلَقاَیْلَق          َمْن َیْلَق یوًما على ِعالَّ  )٧(السَّ
فالضمیر (الهاء) في (عالته) ترجع إلى (هـرم) ، ألنـه فـي ن�ـة التقـد�م ، والتقـدیر : مـن یلـق یومـًا هرمـًا 
على عالته ، فلّما �ان التقدیر تقد�م (هرمـا)، والضـمیر علـى تقـدیر التـأخیر ، فالواجـب أن �كـون جـائزًا 

ــ" حُ : ، وابــن فــالح یــذ�ر رأي الفــر�قین و�وافــق ال�صــر�ین فــي رأیهــم �قولــه )٨( ة الجمهــور : أّن العامــل جَّ
ا اإلضـمار قبـل الـذ�ر فإنـه إذا نـوي �ـه التـأخیر ال �كـون متصرف في نفسه فتصـرف فـي معمولـه ، وأمَّـ

 ۱۸۳-۱۸۲/ ۲شرح التسھیل:  - ۱
 ٤٥٦/ ۱شرح الكافیة في النحو :  - ۲
 ۳۰۳/ ۱شرح الرضي على الكافیة :  - ۳
 ) ۳۱(المسألة۲۰۳/   ۱ینظر االنصاف في مسائل الخالف :  - ٤
 ٣٥٨/  ١مجمع االمثال :  - ٥
 )۳۱(المسألة۲۰۳/   ۱االنصاف في مسائل الخالف :  ینظر  - ٦
 )۳۱(المسألة٢٠٤/  ١، و�نظر االنصاف في مسائل الخالف :  ٦٧لثعلب :  بن ابي سلمى  شرح دیوان زهیر - ٧
 )۳۱(المسألة٢٠٤/  ١ینظر االنصاف في مسائل الخالف :  - ٨

                                                           



- ۹۰ - 

وَس���ٰى  ِخیفَ���ةٗ  نَۡفِس���ھِۦ فِ���ي فَ���أَۡوَجسَ ﴿: عـــالىواســـتدل �قولـــه ت، )١("إضـــمارًا قبـــل الـــذ�ر   ، )٢( ﴾ مُّ

نَّـه فـي ن�ـة التـأخیر ف�جـوز أوهـو متـأخر فـي اللفـظ ، إالَّ ،فالضمیر(الهاء) في نفسه راجع إلـى (موسـى) 
، النحو�ـة مـن الشـواهد  وغیـر ذلـك ،)٤() ِفي َبْیِتـِه ُیـْؤَتى اْلَحَكـمُ  ، و�ذلك ذ�ر المثل القائل  :( )٣(التقد�م

 .)٥( في ترج�ح المذهب ال�صري ابن فالح  مع  الّرضيّ اتفق و 
 القول في عامل النصب في المفعول معه :-٤

المفعـول معـه فـي وهو أنَّ  ذهب الكوفیینمخمسة مذاهب : األول :  فلهم اختلف النحاة في هذه المسألة
، منصــوب علــى الخــالف ، فــال �حســن تكر�ــر  ، وجــاء البــرد والط�الســةَ  والخشــ�ةَ  قولنــا : اســتوى المــاءُ 

ـا لـم �حسـن تكر�ـر الفعـل ، فقـد خـالف الثـاني األول ،  ة فتستوي ، فلمَّ الفعل ؛ ألنَّ الخش�ة لم تكن معوجَّ
 ، وقـد)٦(نها أفعال الزمة فال تنصب هذا النوع مـن األسـماء أ فضال عن ب االسم على الخالف  ،فنص
رأي �قولــه: " هــذا �اطــل �ــالعطف الــذي �خــالف بــین المعنیــین نحــو أبــو البر�ــات األن�ــاري هــذا الــ ردَّ  وقــد

ولـ�س �منصـوب  ، وف�ـه  داللـة ، فقد جاء �عد (لكن) ما�خالف قبلهـا  )٧(قولك : ماقام ز�د لكن عمرو "
الخــالف معنــى، والمعــاني المجــردة لــم  نَّ إ "�قولــه :نَّ الخــالف ال یلــزم النصــب لالســم  ، و�ــذلك علــى أ

، ومااســتدل �ــه االن�ــاري وغیــره �ــالمعطوف بـــ(لكن) و(بــل) و(ال) فــي نقــض دلیــل )٨(" یثبــت النصــب بهــا
لــة فیهـــا غیـــر تامــة ؛ ذلـــك أنَّ بـــین المعطــوف والمعطـــوف عل�ـــه بــــ(لكن)  الكــوفیین غیـــر �ـــاٍف ؛"ألنَّ العِّ
 و(بــل) و(ال) عالقــة الضــد�ة فــي النفــي واإلث�ــات ، ف�حســن تكر�ــر الفعــل ...ولــ�س �ــذلك (اســتوى المــاءُ 

) فلــ�س بــین المــاء والخشــ�ة عالقــة فــي الفعــل ، وال�حســن تقــدیر الفعــل مــع (الخشــ�ة ) منف�ــًا  والخشــ�ةَ 
أنَّ الناصب لـه هـو الفعـل بوسـاطة الـواو، وهـذا الفعـل فـي وهو ل�صر�ین مذهب ا، وثانیهما:  )٩(والمثبتًا"

سـم ونصـ�ه ،" �مـا  ُعـّدي �ـالهمزة او)التي �معنى (مع) ، فتعـدَّى االاألصل الزم  ، وقد قوي الفعل (�الو 
نحو : أخرجت ز�دًا ، و�ما ُعّدي �التضـع�ف نحـو : خّرجـت المتـاع ، و�مـا ُعـّدي �حـرف الجـر نحـو : 

،  )١٠(" �عمـل إال أن الواو ال تعمل؛ ألن الواو في األصل حرف عطف، وحـرف العطـف الخرجت �ه، 

 ٦٥٥/  ٢شرح الكاف�ة في النحو :  - ١
 ٦٧ :طه   - ٢
 )۳۱(المسألة٢٠٤/ ١في مسائل الخالف : االنصاف - ٣
 ٧٢/  ٢مجمع األمثال : - ٤
 ٢٩/  ٢شرح الرضي على الكاف�ة : - ٥
 )۳۰(المسألة٢٠٠/ ١ینظر االنصاف في مسائل الخالف :  - ٦
 )۳۰(المسألة٢٠١/  ١: المصدر نفسه  - ٧
 ١٥٥/  ١الجنى الداني في حروف المعاني :  - ٨
 ١٦٥اعتراض النحو�ین للدلیل العقلي لمحمد السبیهین : - ٩

 )۳۰(المسألة٢٠٠/  ١: االنصاف  في مسائل الخالف - ١٠
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العطُف، والجمُع. فلّما ُوضـعْت موضـَع "َمـَع"، ُخلعـْت عنهـا داللـُة  " وحرف العطف (الواو) له معن�ان :

ذا وقعــت فــي إعطــف فیهــا معنــى العطــف واإلت�ــاع، فــالعطــف، و�قیــت داللــة الجمــع فیهــا، �مــا أّن فــاء ال
الفـرق بینهـا و�ـین (واو) العطـف ، ، و  )١(" جواب الشرط، ُخلع عنها داللـة العطـف، و�قـي معنـى اإلت�ـاع

تلـــزم المشـــار�ة فـــي الفعـــل فـــي االصـــطحاب ومـــن دونـــه وفـــي اإلعـــراب، وهـــذه (الـــواو) تلـــزم  نَّ العاطفـــةأ
،ونسب الّرضّي إلى عبد القـاهر الجرجـاني �ـأنَّ ) ٢(المصاح�ة ، في الفعل من دون مشار�ة في اإلعراب

ولـو الّرضّي �قوله :" واألولـى رعا�ـة أصـل الـواو فـي �ونهـا غیـر عاملـة،  هالناصب هو(الواو) وقد ضّعف
وفـي الحق�قـة هـو خـالف مانسـب إل�ـه ، )٣(نصبت �معنى (مع) مطلًقا لنصبت في: �ـلُّ رجـٍل وضـ�عُتُه "

ل عـالفعنـده تبـّین أّنـه  قـد نـّص علـى أّنـه ناصـب المفعـول معـه لمعرفـة �تاب المقتصـد عند الرجوع إلى ف
ــًدا ینتصــُب الجرجــاني ، �قــول المتقــدم بواســطة (الــواو) ــًدا، فــإنَّ ز� ــم أنَّــك إذا قلــت: مــا صــنعت وز� :" اعل

ه الّرضـّي وغیـره ومانسـ� أي أنه یت�ع ال�صـر�ین فـي  رأیهـم ، )٤("�الفعل الذي هو صنعت بوساطة الواو 
جـواز تقـد�م المفعـول معـه �بـن جنـي القائـل ،  وقد ضعَّف ابن فـالح رأي ا)٥(خالف ذلك إل�ه  من النحاة

 ، في الق�اس على قول الشاعر : البردُ  نحو :جاء والط�السةَ  على الفاعل في
 )٦(ِ�ُمْرَعوي  َثَالَث ِخَصال َلْسَت َعْنها       َجَمْعَت َوُ�خًال ِغَی�ًة وَنِم�َمًة 

نَّه منصوب على إضمار فعل �قع �عد (الواو) ،ففي قولنا : استوى الماء وهو أوالمذهب الثالث: للزجاج 
صـــاحب ؛ألنَّ الفعـــل ال �عمـــل فـــي مفعـــول  وأ، التقـــدیر هـــو: ال�ـــس  والط�الســـةَ  البـــردُ والخشـــ�ة ، وجـــاء 

، وقد ردَّ صاحب اإلنصاف رأ�ـه �قولـه :" وهـذا �اطـل ؛ ألنَّ الفعـل �عمـل فـي المفعـول )٧(و�ینهما (الواو)
لـى ،و�ن �ـان ال �فتقـر إقر إلى توسـط حـرف عمـل مـع وجـوده على الوجه الذي یتعلق �ه ، فان �ان �فت

قتضاء ، ضًا �قوله :" الفعل �عمل �حسب اال، وقد ردَّ ابن فالح رأي الزجاج  أ�)٨(ذلك عمل مع عدمه "
 )٩() منصـوب بواسـطة (ز�ـد) "ارً مْ فإنَّ (عَ ، ، وهذا الفعل �قتضي العمل بواسطة �ـ (ضر�ت ز�دًا وعمرًا) 

أنَّ االسـم ینتصـب �عـد الـواو نصـب الظـرف ، وقـد ضـعَّفه أبـو البر�ـات  وهـو، والمذهب الرا�ع لألخفـش 

 ٤٤٠/   ١شرح المفصل البن �ع�ش :  - ١
 ٦٣٧/ ٢ینظر شرح الكاف�ة في النحو : - ٢
 ٥۱۸/  ۱شرح الرضي على الكافیة  : - ۳
 ٦٥۹/ ۱المقتصد في شرح اإلیضاح :  - ٤
 . ۱٥٥، والجنى الداني في حروف المعاني  :  ۱۷٤/ ۲،وشرح التسھیل البن مالك:  ۲۳۸/ ۳، وھمع الھوامع: ۱٤۸٥/ ۳: ارتشاف الضرب: ینظر - ٥
. 
 ٣٨٣/  ٢، والخصائص : ١٣٤,١٣١/ ٣خزانة األدب : ، و  ٦٣٧/ ٢ینظر شرح الكاف�ة في النحو : - ٦
 )۳۰(المسألة٢٠٠/  ١:  االنصاف في مسائل الخالفینظر  - ٧
 )۳۰(المسألة٢٠١ /  ١: المصدر نفسه  - ٨
 ٦٣٨/  ٢شرح الكاف�ة في النحو :  - ٩

                                                           



- ۹۲ - 

، والمــذهب  )١(األن�ـاري ؛ألنَّ المفعـول معـه " لـ�س �ظـرف ، وال�جـوز أن �جعـل منصـو�ًا علـى الظـرف "
أنَّ انتصـاب االسـم �عـد الـواو انتقـل إل�ـه مـن النصـب الـذي  مس: للسیرافي وقـد ذ�ـره ابـن فـالح وهـوالخا

�مكن أن �جعل الحر�ة عل�ه ، وقـد  منعـه ابـن فـالح �قولـه  ؛ ألنَّ الواو حرف عطف فال كان في (مع)
: " النصــب فــي االســم �عــد الــواو ، لــ�س نصــب الظــرف ، فلــذلك امتنــع دعــوى نقــل نصــب الظــرف إلــى 

ابـن فـالح یوافـق ال�صـر�ین فـي رأیهـم أنَّ ، وموقف الشارحین من المسألة  )٢(االسم الذي ل�س �ظرف " 
على ُحجج الكوفیین والزّجاج واالخفش والسیرافي،  وأّمأ الّرضـي فیـرجح   �ذ�ر المذاهب الخمسة و�ردُّ ، و 

 .)٣(رأي ال�صر�ین أ�ضًا  �قوله :" واألولى إحالة العمل على العامل اللفظي مالم ُ�ضطر إلى المعنوي"
 العامل في البدل:-٥
أّن وهــو ذهب ســیبو�ه وتا�عــه المبــرد فــي ذلــك ،اختلــف النحــاة فــي هــذه المســألة علــى مــذهبین :األول مــ 

البـدل یبـدل مـن المبــدل منـه ،أي أّن العامـل فـي البــدل هـو العامـل فـي المبــدل منـه  ، والعامـل قـد �اشــر 
�ـاألول منهمـا الطـرح ، مشـابهة مـن جهـة المعنـى ال  ؛ألنَّـه " ینـوى  )٤(البدل ، ولكن ل�س على ن�ة إلغائه

قائم بنفسه ، و�نَّه معتمد الحدیث ، ولـ�س ُمبّینـًا للمبـدل منـه �تبیـین النعـت ، "فالبدل  )٥(من جهة اللفظ "
، والمـــذهب الثـــاني : لألخفـــش )٨(وابـــن خـــروف  )٧(، واختـــاره ابـــن مالـــك )٦(الـــذي هـــو تمـــام المنعـــوت "

أنَّ العامل في البدل غیر العامل فـي المبـدل وهو والرماني وأبي علي الفارسي وعبد القاهر الجرجاني ، 

لََّجعَۡلنَ��ا ِلَم��ن یَۡكفُ��ُر  ﴿:، وحجــتهم فــي ذلــك ظهــوره فــي �عــض المواضــع مــن ذلــك قولــه تعــالى )٩(منــه 

نِ بِ  ۡحَمٰ �ة ٱلرَّ �ن فِضَّ ) ، وهـو ( مـن �كفـر �ـالرحمن فقولـه (بیـوتهم ) بـدل مـن، )١٠( ﴾ ِلبُیُوتِِھۡم ُسقُٗفا ّمِ

فلو �ـان العامـُل فـي البـدل هـو العامـَل فـي المبـدل منـه، ألدَّى بدل اشتمال ، وقد أظهر العامل ، " قالوا 
ذلك ِإلى ُمحال، وهو أن �كون قد عمل في االسم عامالن، وهما الالُم اُألولى، والالُم الثان�ة، إذ حروُف 

البـدُل إ�ضـاًحا للمبـدل منـه، وهـو مـن غیـِر الخفض ال ُتعلَّـق عـن العمـل. وقیـل ألبـي علـّي: ��ـف �كـون 
جملتــه؟ فقــال: لّمــا لــم �ظَهــر العامــُل فــي البــدل، و�ّنمــا دلَّ عل�ــه العامــُل فــي المبــدل منــه، واتصــل البــدُل 

 )۳۰(المسألة٢٠١/  ١: في مسائل الخالفاالنصاف  - ۱
 ٦٣٨/  ٢شرح الكاف�ة في النحو :  - ۲
 ٥۱۸/ ۱شرح الرضي على الكافیة :  - ۳
 ۲۹٥/  ٤، والمقتضب : ۱٥۰/ ۱ینظر كتاب سیبویھ :  - ٤
 ۲۷۹/ ۱شرح جمل الزجاجي البن عصفور :  - ٥
 ۲٦٤/  ۲شرح المفصل البن یعیش :  - ٦
 ۳۳۰/  ۳شرح التسھیل البن مالك :  - ۷
 ۱۰۸/  ۲شرح التصریح على التوضیح :  - ۸
 ٦۳/ ۳، وشرح المفصل :  ۲۷۱-۲۷۰، واسرار العربیة : ۹۲۹/ ۲ینظر: المقتصد في شرح االیضاح :  - ۹

 ۳۳الزخرف :  - ۱۰

                                                           



- ۹۳ - 

 ، وموقف الشارحین من المسـألة فـابن فـالح یـذ�ر الـرأیین )١(�المبدل منه في اللفظ ، جاز أن یوِضحه "
، والرضــي یوافــق ســیبو�ه ومــن تا�عــه �قولــه :" إنَّ اســتقالل الثــاني و�ونــه مقصــوًدا،  )٢(دون تــرج�ح  مــن

ل ولـم  ل، ال مقدَّر آخـر؛ ألنَّ المتبـوع �السـاقط فكـأنَّ العامـَل لـم �عمـل فـي األوَّ یؤِذُن �أنَّ العامَل هو األوَّ
 . )٣(ی�اشره بل عمل في الثاني "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۲٦٤/  ۲شرح المفصل البن یعیش :  - ۱
 ۹٤۹/ ۲شرح الكافیة في النحو :  - ۲
 ۲۸۰/  ۲شرح الرضي على الكافیة :  - ۳

                                                           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
  موقفھما من مذاھب النحویین

 (من حیث االتفاق واالختالف )
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث األول
 ن واختلفامااتفق فیھ الشارحا

 إتفاق الشارحین : أوالً /
لمس��ائل النحوی��ة الت��ي اتف��ق أعرض ااتف��ق اب��ن ف��الح والّرض��ّي ف��ي كثی��ر م��ن المس��ائل النحوی��ة ، وس��

 على ما یأتي : ن علیھا ، الشارحا
 ترخ�م المضاف : –١

- ۹٤ - 



- ۹٥ - 

في حذف آخر المضاف إل�ه ، فـذهب الكوفیـون إلـى أنـه وذلك اختلف نحاة البلدین في ترخ�م المضاف 
جائز ، وذهب ال�صر�ون إلى أنه غیر جائز ، واحتج الكوفیون على الجواز �السماع  في �ثرة  مجـيء 

 ذلك في �المهم ، منها قول الشاعر:
 )١(أواِصَرنا والرِّحُم �الَغْیِب ُتذ�رُ         خُذوا َحظَّكْم �ا آَل ِعكرم واْذُكُروا    

واألصــل : �ــاآل عكرمــة ؛ ألنَّ المضــاف والمضــاف إل�ــه �منزلــة الشــيء الواحــد فجــاز ترخ�مــه ، وقــول 
 اآلخر :

 )٢(ِمیَتٍة فُ�ِجیبُ  َسَیْدُعوه داِعي            أَ�ا ُعْرَو ال ُتْ�ِعْد فُكل ابِن ُحرٍَّة  
الكوفیـون مـن الشـواهد الشـعر�ة  �قولـه :"  ابن فالح  على مااحتج �ه واألصل : أ�ا عروة ، وقد اعترض

ــ ــم غیــر المنــادى " إنَّــه محمــول علــى ضــرورة الشِّ نَّ ، وقــال الكوفیــون فــي الق�ــاس  : " إ)٣(عر ؛ ألنَّــه رخَّ
لمضـاف ،أي أنَّ المضـاف وا)٤(فجـاز ترخ�مـه �ـالمفرد"المضاف والمضاف إل�ـه �منزلـة الّشـيء الواحـد ؛ 

 أنَّ وعــن الق�ــاس �الفــارق ، وهــو  :"عــن الق�ــاس ، �قولــه ابــن فــالح  إل�ــه �المر�ــب ، وردَّ قــول الكــوفیین
عـراب الكلمـة الواحـدة ، ولـذلك �كـون اإل النداء أثَّر في المر�ب البناء على الضم ، لینزل االسمین منزلة

ــا ال�صــر�ون فحجــتهم فــي عــدم الجــواز ؛ألنَّــه لــم  )٥(تــأثیر النــداء ف�ــه تخف�فــًا " علــى آخرهمــا ، فناســب ،أمَّ
 رفـًة ، زائـدًا علـى ثالثـة أحـرف ،فر ف�ه شروط الترخ�م ، وهي : أن �كون االسم منـادى ، مفـردًا، معاتتو 

المفــرد المعرفــة ثر فــي أنَّ النــداء یــؤ فضــال عــن داء إالَّ  للضــرورة الشــعر�ة، یرخمــون فــي غیــر النــ وهــم ال
عــراب إلــى حالــة البنــاء ، فلّمــا غیــر النــداء جــاز ف�ــه التــرخ�م ؛ ألنَّــه تغییــر، والتغییــر یــؤنس مــن حالــة اإل

، �قـول )٦(یدخله التـرخ�م  �التغییر ، والترخ�م شرطه تغییر النداء ، والنداء لم �غیر المضاف فیلزم أن ال

وال یــرخم  ،�ــه وال فــي وصــف؛ ألنهمــا غیــُر منــاَدیینواعلــم أن التــرخ�م ال �كــون فــي مضــاف إلســیبو�ه :" 

مضاف وال اسٌم منون في النداء؛ من قبل أنه جرى على األصل وسـِلم مـن الحـذف، حیـث ُأجـري مجـراه 
في غیر النداء إذا حملَته على ما ینصب. �قول: إن المحذوف في الترخ�م إنما �قع على النداء ال على 

عراب، ومع ذلك إنه إنما فحذفت �اء اإلضافة �نت إنما حذفت هذا اإل أقبلْ  عراب، وحین قلت �ا ز�دُ اإل
ین�غــى أن تحــذف آخــر شــيء فــي االســم، وال ُ�حــذف قبــل أن تنتهــي إلــى آخــره، ألن المضــاف إل�ــه مــن 

، فــابن فــالح )٧("االســم األول �منزلــة الوصــل مــن الــذي إذا قلــت الــذي قــال، و�منزلــة التنــو�ن فــي االســم

 )٤٨(المسألة ٢٨٤/  ١، و�نظر: االنصاف في مسائل الخالف : ١٦٣شرح دیوان زهیر بن أبي سلمى لثعلب : - ١
 ۳۳٦/ ۲، وخزانة االدب :٥٤۰/ ۲،وشرح الكافیة في النحو : )٤٨(المسألة  ۲۸٥/  ۱ینظر: االنصاف في مسائل الخالف :  - ۲
 ٥٤۰/ ۲شرح الكافیة في النحو :  - ۳
 )٤٨(المسألة ۲۸٦/  ۱االنصاف في مسائل الخالف :  - ٤
 ٥٤۰/ ۲شرح الكافیة في النحو :  - ٥
 )٤٨(المسألة ۲۸٦/  ۱ینظر االنصاف في مسائل الخالف :  - ٦
 ۲٤۰/  ۲كتاب سیبویھ  :  - ۷

                                                           



- ۹٦ - 

 تــرخ�م امتنــاع ،  والرضــي یوافــق ال�صــر�ین أ�ضــًا �قولــه : ")١(ن فــي عــدم الجــوازیــذهب مــذهب ال�صــر�ی
 حـذف أو �أسـره حذفـه �صـح �حیـث تامـاً  امتزاجـاً  �متـزج لـم إل�ـه المضاف نّ �أ إل�ه، والمضاف المضاف

، و�بــدو لــي أنَّ رأي )٢(الكلمــة" آخــر فــي إالَّ  �كــون  ال عــرابواإل �ــاقٍ  المضــاف إعــراب أنَّ  بــدلیل،  آخــره
 .ذ�روها األدلة التي �المرّجح ال�صر�ین هو 

  :حذف حرف النداء من اسم اإلشارة  -٢

ذَاۚ  َعنۡ  أَۡعِرۡض  یُوُسفُ  ﴿:حذف حرف النداء نحو قوله تعالى جواز  اتفق علماء النحو على   ﴾ َھٰ
فه مع اسم اإلشارة ، فذهب حذ،إالَّ مع اسم الجنس و النكرة والمندوب والمستغاث ، واختلفوا في )٣(

لورود السماع ، وحجتهم في ذلك  حذف حرف النداء من اسم اإلشارةن وابن مالك إلى  جواز الكوفیو 

ُٓؤَالِٓء  ثُمَّ  ﴿قوله تعالى: �، وق�اسه مطرد استنادًا إلى أنَّه معرفة قبل النداء، واستشهدوا  �ه أَنتُۡم َھٰ

ثم أنتم �ا هؤالء (، والتقدیر ف�ه منادى مفرداً  )هؤالء(�كون ، أي  هؤالء �اأي ، )٤( ﴾ تَۡقتُلُوَن أَنفَُسُكمۡ 

ُمنادى، والتقدیر: �ا  )هؤالء(وذهب أبو الع�اس المبّرد إلى أّن  .)٥(رهو الخب)تقتلون (و)، هؤالء تقتلون 
 وحذف حرف النداء �ثیر في، )٦()تقتلون (مبتدأ، والخبُر  )أْنُتم(هؤالء، فهو في موضِع اسم مضموم، و

 قول الشاعر: منه ،كالمهم
َ�ا ِمْن َسِبیلِ      ا اْرِعَواًء َفَل�َس َ�ْعَد اْشِتَعاِل الْر ذَ   )٧(ْأِس َشیً�ا إلى الصِّ

 ، أي �اذا
 : وقول اآلخر 

 )٨(ِ�ِمْثِلَك َهَذا َلْوَعٌة َوَغَرامُ         ا َهَمَلْت َعْیِني َلَها َقاَل َصاِحبي ِإذ
 أي : �اهذا .

، و�وافق ابن فالح رأي )٩(وعل�ه أكثر النحو�ین،و�قصرونه على السماع ، أمَّا ال�صر�ون ف�متنع عندهم 
ّن نداءه یدل على اقتران اإلشـارة �قصـد النـداء ، وعـدم ندائـه یـدل علـى اإلشـارة إ رأي ال�صر�ین �قوله :"

 ٥٤۰/ ۲شرح الكافیة في النحو : ینظر :- ۱
 ۳۹٦/  ۱شرح الرضي على الكافیة :  - ۲
 ٢٩یوسف : - ٣
 ٨٥ال�قرة  : - ٤
 )١٠٣(المسألة  ٥٨٩/ ٢ینظر: االنصاف في مسائل الخالف :  - ٥
   ٤٣١/ ٢ینظر : شرح المفصل البن �ع�ش  - ٦
 ٢٥٧/ ٣، وشرح ابن عقیل  ٣٨٧/ ٣ینظر : شرح التسهیل البن مالك : - ٧
 ٢٠٩/ ٢�نظر شرح التصر�ح على التوض�ح و ، ٢٥٢دیوان ذي الرمة :  - ٨
 ٤٠٣، وشرح ابن الناظم على الف�ة ابن مالك : )١٠٣(المسألة  ٥٩٢/ ٢ینظر : االنصاف في مسائل الخالف :  -٩
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قصــد النــداء �العلم�ــة مــن غیــر قصــد النــداء ، فلــو حــذف منــه حــرف النــداء اللت�ســت اإلشــارة المقترنــة �
 خبـر هـؤالء ألنَّ  دلیـل، اآل�ـة فـي الرضي ال�صر�ین �قوله :" ول�س، و�وافق )١(" العار�ة عن قصد النداء

 . )٢(المبتدأ"
  القول في  ند�ة النكرة :-٣
، فــذهب الكوفیــون إلــى جــوازه ، وذهــب ال�صــر�ون  ند�ــة النكــرةمســألة اختلــف نحــاة ال�صــرة والكوفــة فــي  

ة الكوفیین إنَّ اإلشارة تقرب االسم النكرة من المعرفة نحو : واراك�اه، ف�جوز ندبتـه جَّ إلى عدم جوازه ،وحُ 
ند�ة النكَرة َوِفي الَحِدیث:(َوا ج�اله) َوَقاَل َغیره َوُهـَو َنـاِدر ِإن  ه)٢٥٧(ت)٤(َوَأَجاَز الر�اشي"، )٣(�المعرفة

 ، )٥(" َكَما َال �جوز نداؤه ِألَن اْلَ�ـاَبْیِن َسـَواء،َومنع السیرافي ند�ة اْلُمَضاف لضمیر اْلُمَخاطب  ،ِإن َصحَّ 

المنـدوب أن و�جـب علـى ، �أنـه ی�قـى علـى إبهامـه قـول الكـوفیین  وقد أجاب صـاحب اإلنصـاف عـن  ،
 نَّ االسم النكرة ف�ه ابهام وهو ال�خّص أال�صر�ون فحجتهم في عدم الجواز  سمائه ، وأمَّاأعرف أیندب �

فائـدة فیهـا ، فیلـزم عـدم  نَّ ند�ـة النكـرة الأ�ـالنكرة ، إضـافة إلـى  واحدًا �عینـه ، وهـذا �حصـل �المعرفـة ال
إنما ین�غي لك أن تفجع �أعرف األسماء، وأن تخص ألنك إذا ندبت ف�قول سیبو�ه :"  ،  )٦(إجازة ندبتها

،أمَّـا موقـف الشـارحین منهـا فـابن فـالح یتفـق مـع ال�صـر�ین  )٧(" تخص وال ُتبهم؛ ألن الند�ة على الب�ان
حصـل العـدد بـذلك للنـادب  أحدهما : أنه إذا �ان المندوب مشـهوراً فال یندب النكرة وال المبهم لسببین :" 

والثـاني : قـد یـراد مـن الند�ـة حفـظ جـالل المیـت الداّلـة علـى  ، ، ور�ما شار�ه السامع فـي التفجـع عل�ـه 
 حرمتــه ، فــإذا �ــان مشــهورًا  علمــت صــفاته ت�عــًا لشــهرته ، و�ذا �ــان مجهــوًال لــم ُتعلــم الصــفات لمــن هــي

 لـم مشـهور غیـر علمـاً  كـان ذهب ال�صري �قولـه :" فلـو، أمَّا الّرضي فیوافق ابن فالح في ترج�ح الم)٨("
 إذا هّنـأل الند�ـة، فـي النـادب عـذر لتحصـیل ذلـك و�نمـا واهـذاه،: �قـال فـال المعارف، من غیره و�ذا یندب
 مشـهوراً  عل�ـه المتفجـع و�ـان علمـاً  �كـن لـم ولـو عل�ـه، الند�ـة فـي النـادب �ـالم ال ،مشـهوراً  المندوب كان

 عل�ــه المتفجــع ضــر�ه وقــد ،عظ�مــاً  رجــالً  ز�ــد كــان إذا ز�ــداه، ضــار�ا �ــا تقــول ندبتــه، جــاز االســم بــذلك
 سواء ،مشهوراً  معرفة �كون  أن المندوب فضا�ط. بذلك المشهور في وجهه حسناً  �ا: و�ذلك. �ه واشتهر

المـتكلم  ألن  ي هـو الصـواب ،و�بـدو لـي أن الـرأي ال�صـر ،  )٩(الند�ـة" �حـرف أو الند�ة قبل تعر�فه كان

 ٥٦٥/ ۲شرح الكافیة في النحو :  - ۱
 ٤۲٦/  ۱شرح الرضي على الكافیة :  - ۲
 ) ٥۱(المسألة ۲۹۸/  ۱ینظر : االنصاف في مسائل الخالف :  - ۳
ظر : ھو ابو الفضل العباس بن الفرج ،أخذ النحو عن المازني وسمع منھ كتاب سیبویھ ، واللغة عن االصمعي ، قتل في موقعة الزنج بالبصرة ، ین - ٤

 ۱٤۸٥-۱٤۸۳/  ٤الحموي : معجم االدباء ، یاقوت 
 ٦٦/ ۲ھمع الھوامع   :  - ٥
 )٥۱(المسألة ۲۹۸/  ۱ینظر : االنصاف في مسائل الخالف :  - ٦
 ۲۲۷/ ۲كتاب سیبویھ  :  - ۷
 ٥٥۷/  ۲:  شرح الكاف�ة في النحو - ۸
 ٤٢١/  ١:  شرح الرضي على الكاف�ة - ٩
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�فهـم المخاطـب مایر�ـد ، ف�كـون أن سالیب تعبیر�ة مناس�ة للوصول إلـى أغراضـه �صـورة تجعلـه �ختار أ
خــرى ،  فهــام المخاطــب مـن جهــة أاللفـظ مطا�قــًا للغـرض والمقصــد الموضــوع للداللـة عل�ــه مــن جهـة ، و�

وف�ق على حالة المخاطب ، نَّ بناء التراكیب اللغو�ة �خضع إلى تأد�ة المتكلم أغراضه  في مراعاة أي أ
 .)۱(معطیات سیاقیة مختلفة 

  :الكلم اسم جنس أو جمع تكسیر -٤
اختلف النحاة في الكلم على مذهبین : المذهب األول : ذهب الفراء وابن جني والجرجاني إلى أنَّه جمع 

، والمذهب الثاني : إلى أنه اسم جنس ، و�ه قال أبـو علـي الفارسـي وابـن مالـك وابـن  )٢(للكلمة تكسیر 
الكلـم اسـم والّرضّي مع المذهب الثـاني  فـي أنَّ ، واتفق ابن فالح )٣(من النحاة  مأم قاسم المرادي وغیره

 . )٤(جنس ول�س جمع تكسیر
 اشتقاق الحال  :   -٥
شـتقاق ، نَّ الحـال تقتضـي االوهـو أذهب جمهـور النحـو�ین مـ: األول : مـذه�ان  لنحاة في هذه المسـألةل

ل وقــد تــأتي جامــدة ،  معنــى الصــفة ، والصــفة یلــزم أن تكــون مشــتقة ، واشــترط  األنَّ فیهــ ؛�مشــتق فُتــَؤوَّ
علـى ترتیـب ، نحـو : ادخلـوا  لَّ ول : مـادَ األمواضـع :  ةر�عـأتأو�ـل الحـال الجامـدة �مشـتق فـي الجمهور 

بـــدرهم ،  اً ر عَّ َســـبـــدرهم ، أي مُ  هُ ْعـــ�ِ  علـــى ســـعر ، نحـــو : لَّ : مـــادَ  الثـــانيرجـــًال رجـــًال ، أي : مـــرتبین ، و 
على مفاعلـة ، نحـو  ماَدلَّ  : الرا�ع أسدًا ، أي :شجاعًا ، و  على تشب�ه ، نحو : �رَّ ز�دٌ  لَّ : مادَ  الثالثو 

والثــاني : ،)٥(فهــو جامــد الیــؤول �مشــتق �ضــین ، وماجــاء علــى غیــر ذلــك ، ، أي : متقا : �عتــه یــدًا بیــدٍ 
، فكــل مایــدلُّ علــى ه�ــأة �كــون وهــو عــدم اشــتراط االشــتقاق فــي الحــال الجامــدة  )٦(مــذهب ابــن الحاجــب 

 .)٧(ابن فالح  والّرضي ماذهب إل�ه ابن الحاجب  رّجح، و حاًال 
ـــولهم (� درُُّه فارســـًا): -٦ ـــي ق أكثـــر مـــذهب فـــي هـــذه المســـألة مـــذه�ان : األول :  إعـــراب (فارســـًا) ف

والتقــدیر :  ،حــاالً وهـو إعرا�ــه ذهب �عــض النحــاة مـ ، والثــاني : اً (فارسـًا) تمییــز وهــو إعــراب  )٨(النحـاة
، " إذ لم �قصد �ه الداللة على الهیئة بـل التعجـب مـن فروسـیته فهـو  )٩(ماأعج�ه في حال فروسیته 

   ١٤٩را�اذي (رسالة ماجستیر ):ستَ �اف�ة ابن الحاجب لرضي الدین األ رحینظر اغراض المتكلم  ودورها في التحلیل النحوي في ش - ١
    ٣٦/ ١همع الهوامع :، و   ١٨/ ١:: المغني في النحو ینظر  - ٢
 ١٨٠،  ٣٦/ ١همع الهوامع :و ،  ٢٧٢-٢٧١/ ١وتوض�ح المقاصد والمسالك �شرح الف�ة ابن مالك :،  ٧ /  ١ینظر شرح التسهیل :  - ٣
 ١٩/ ١، وشرح الرضي على الكاف�ة :  ٩٣/ ١الكاف�ة في النحو :ینظر شرح  - ٤
/  ۲، وشرح ابن عقیل : ۲٥۳-۲٥۲/  ۲، وأوضح المسالك الى الفیة ابن مالك :  ٦٤۹/  ۲ینظر توضیح المقاصد والمسالك بشرح الفیة ابن مالك :  - ٥

۲٤٦ 
 ۳۳٥/  ۱ینظر االیضاح في شرح المفصل :  - ٦
 ٣٢/ ٢، وشرح الرضي على الكاف�ة : ٦٦٥/ ٢في النحو :شرح الكاف�ة ینظر  - ٧
/  ١، وشـرح ابـن عقیــل : ١٦٢٩ -١٦٢٨/  ٤ارتشـاف الضـرب مـن لســان العـرب : و ،  ٢٢٦/ ١، واالصـول فـي النحــو : ٣٥/  ٣ینظـر المقتضـب :  - ٨

٥٦٨  
   ٦٢/ ١عد االعراب البن هشام ، دمحم القوجوني : ،  وشرح قوا  ٦٩/ ٢، وشرح الرضي على الكاف�ة :  ٣٦٧/ ١ینظر : امالي ابن الحاجب :  - ٩
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أكثـر النحـاة فـي ذهـب إل�ـه ، و�وافق ابـن فـالح و الرضـي ما )١(" تهلب�ان المتعجب منه ال لب�ان هیئ
 .)٢( اً إعرا�ه تمییز 

 : في اخت�ار الكالم  دونه�التأكید و الرفع المتصل ضمیر طف على الع –٧
فـي   ضـمیر الرفـع المتصـلوهو جواز العطـف علـى  ذهب الكوفیینمفي هذه المسألة مذه�ان : األول : 

، واسـتدلوا علـى ذلـك )٣(وز�ـٌد  ، فـي قولنـا : قمـتُ قـ�ح من دون تو�ید أو فصل مـن غیـر  اخت�ار الكالم 

ةٖ  ذُو ﴿: جاء في القـرآن الكـر�م و�ـالم العـرب مـن ذلـك قولـه تعـالى  ما�  بِ�ٱۡألُفُقِ  َوُھ�وَ  فَٱۡس�تََوٰى  ِم�رَّ

 في (استوى) ، وقول الشاعر : المستتر فالضمیر (هو) عطف على الضمیر المرفوع  ، )٤( ﴾ ٱۡألَۡعلَٰى 

 : 
ْفَن َرْمَال فَ َكِنَعاِج ال        وُزْهٌر َتَهاَدى أقبلْت  إذْ  قلتُ   )٥(ال َتَعسَّ

، وهــذا جــائز تأكیــد مــن غیــر  )أقبلــت(المســتتر فــي قولــه  المرفــوع  علــى الضــمیر )زهــر(عطــف قولــه إذ 
أنَّـه ال�جـوز إالَّ علـى قـ�ح للضـرورة وهـو ن مـذهب ال�صـر�یوالثـاني :  .)٦(عند الكوفیین في سـعة الكـالم 

ـالشـعر�ة ؛"   قــام (ف�ــه نحـو  اً �ــه؛ فـإن �ــان مقـدر  اً ظـفــي الفعـل أو ملفو  اً �كــون مقـدر ا أن ألنـه ال �خلــو: إمَّ
فالتـاء تنـزل �منزلـة الجـزء  )وز�ـدٌ  قمـتُ (�ه نحـو  اً لى فعل، و�ن �ان ملفوظع اً َعَطَف اسمفكأنه قد  )وز�دٌ 

، )٧("�منزلــة عطــف االســم علــى الفعــل، وذلــك ال �جــوز اً فلــو جّوزنــا العطــف عل�ــه لكــان أ�ضــ مــن الفعــل،
 .)٨(و�وافق الشارحان مذهب ال�صر�ین 

، )٩(اختلف النحـاة فـي تعر�ـف المفعـول لـه فـذهب سـیبو�ه وجمهـور ال�صـر�ین  تعر�ف المفعول له: -٨
وحُس��َن فی��ھ �اإلضــافة . قــال ســیبو�ه :"  أمه �ــان تعر�ُفــ إلــى جــواز تعر�ــف المفعــول لــه ، ســواء أ بـــ(أل)

 وقد استشهد �قول الشاعر :  ،)١٠(" حاالً  ھ لیس بحال، فیكون في موضع فاعلٍ األلف والالم؛ ألنَّ 
 َمخافًة وَزَعَل الَمْحبور      َیْرَكُب ُ�لَّ عاِقٍر ُجْمُهوِر 

ِل القبورِ   )١( والَهْوَل ِمْن َتَهوُّ

 ٢٤/ ٢شرح ابن عقیل :  - ١
 ٦٩/ ٢، وشرح الرضي على الكاف�ة : ٩٦٥/ ٢ینظر شرح الكاف�ة في النحو :   - ٢
 )٦٦(المسألة  ۳۸۸/  ۲، واالنصاف في مسائل الخالف : ۱۳۳/ ۱، ومجالس ثعلب :  ۹٥/  ۳ینظر معاني القرآن للفراء :  - ۳
 ۷-٦النجم   : - ٤
  ۳۰٥ینظر دیوان عمر بن ابي ربیعة :   - ٥
 )٦٦(المسألة ۳۹۰- ۳۸۸/ ۲ینظر:االنصاف في مسائل الخالف : - ٦
 )٦٦(المسألة  ۳۹۰/ ۲االنصاف في مسائل الخالف  :   - ۷
 ٣٣٣/ ٢، وشرح الرضي على الكاف�ة :  ٩١٦-٩١٣/ ٢ینظر شرح الكاف�ة في النحو :  - ٨
ل٣٧٠/ ١سیبو�ه:  ینظر : �تاب - ٩ ، ١٩٧: شرح �تاب اللمع البن الخ�از  ، وتوج�ه اللمع١٧٩، وأسرار العر��ة: ٩٣: في علم العر��ة  ، والمفصَّ

 . ١٣٨٧/ ٣وارتشاف الضَرب: 
 ٣٧٠/ ١�تاب سیبو�ه : - ١٠

                                                           



- ۱۰۰ - 

فھ�ذا كلُّ�ھ  وتعر�ـان مفعـوًال لـه ، قـال سـیبو�ه :" ن ،و(زعل ، والهول ) معرفتی جاءت (مخافة ) نكرة ،إذ 
نه أل وجوب تنكیر المفعول له ؛،إلى  )٣(والمبرد  ، وذهب الجرمي والر�اشي)٢(" ینتصب، ألنَّھ مفعوٌل لھ

�ضـارع  فـإن جـاء معرفـًا بــ(ال) فهـو محكـوم بز�ادتهـا ؛ألنَّـه ینتصب انتصاب المصادر التي تقـع حـاًال ،

َن  ﴿ :الحال والتمییز ، ففي قوله تعـالى  بِعَُھۡم فِٓي َءاذَانِِھم ّمِ ِعقِ یَۡجعَلُوَن أََصٰ َوٰ   ٱۡلَمۡوِتۚ َحذََر  ٱلصَّ
 لــئال �قــع المفعــول لــه معرفــة ، فتكــون اإلضــافة لفظ�ــة، ُ�قــّدره الجرمــي بـــ(محاذر�ن المــوت) ؛إذ ، ) ٤( ﴾

ـبق ،إذ والر�َّاشـي �الشـاهد الشـعري السـاوالرضّي یـردُّ ماذهـب إل�ـه الجرمـي  البیـت  الّشـعري  ه الرضـيّ وجَّ
، )٥(ومهًال الهـولَ  �جعل (زعل ) و(الهول) مصدر�ن للحالین المقدر�ن قبلهما أي : زعًال زعَل المحبور ،

 و�ذلك قول الشاعر:
خاَره  َماعرُض عن َشْتِم اللَِّئ�ِم وأَ        وَأْغِفُر َعْوراَء الكر�ِم ادَّ  )٦(َتَكرُّ

فَة  خاره) جاءت معرَّ م، باإلضافة فـ(اّدِ ل�ھ، واتف�ق اب�ن  ، وكالھما یعربان  مفع�والً ا) نكرةً وجاءت (تكرُّ
ومذهب الجمهور أقوى ؛ ألّنه ُ�فهم منه التعلیل �مـا �فهـم مـع وجـود الـالم ، فالح مع البصریین بقولھ:" 

فدل على مغایرتـه للمصـدر . وجعلـه للحـال ضـع�ف والمصدر الدال على التأكید ال �فهم منه التعلیل ؛ 
؛ ألّنــه یــدل علــى العلــة ، والحــال ال تــدل علیهــا ، وألنــه قــد �كــون المفعــول لــه معرفــًا �ــالالم واإلضــافة ، 

، ویواف��ق الرض��ي ك��ذلك  )٧("و�ضــافة المصــدر ل�ســت فــي تقــدیر االنفصــال حتــى ُیتخیــل ف�ــه التنكیــر
 .)۸(أولى من الباقین، لسالمتھ من التقدیر "البصریین بقولھ :" ومذھب البصریین 

 النعت �المصدر : -٩
إلـى  )١٠(في ذلك األخفـشوتا�عهم  )٩(اختلف علماء ال�صرة والكوفة في هذه المسألة ، فذهب الكوفیون  

یؤول �مشـتق ، ففـي قولنـا : رجـل عـدل ،أي :عـادل، فالمصـدر (عـدل )  أنَّ المصدر إذا وقع نعتًا، فهو
نَّه على تقدیر مضاف ، ففي قولنا : رجل عدل أَ إلى  )١١(النعت (عادل)  ، وذهب ال�صر�ون وقع موقع 

  ٢٣٠/  ١دیوان العجاج : - ١
 ٣٦٩/ ١�تاب سیبو�ه :  - ٢
 ١٣٣/ ٣، وهمع الهوامع:  ٥١٣، ٥٠٩/ ١ینظر: شرح الرضي على الكاف�ة:  - ٣
 ١٩ال�قرة : - ٤
 ٥٠٩/  ١ینظر شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٥
  ٨١دیوان حاتم الطائي :  - ٦
 ٦۳۰/ ۲شرح الكافیة في النحو :  - ۷
 ٥۰۹/  ۱شرح الرضي على الكافیة :  - ۸
، وأوضح المسالك إلى الفیة ابن مال�ك : ۲۹٥/ ۲، وشرح الرضي على الكافیة: ۲۰۱/ ۱، وشرح جمل الزجاجي: ۳۸/ ۲ینظر: معاني القرآن للفراء:  - ۹
  . ۳۷٦/ ۳، ، وشرح التصریح على التوضیح: ۲٦٦/ ۳
 . ٥۰٤/ ۲ینظر: معاني القرآن ، االخفش :  - ۱۰
 ۳۷٦/ ۳، وشرح التصریح على التوضیح: ۲٦۷/ ۳الك: ، وأوضح المسالك إلى الفیة ابن م ۲۹٥/ ۲ینظر: شرح الرضي على الكافیة:  - ۱۱

                                                                                                                                                                                            



- ۱۰۱ - 

فحقـه أن ال یثنـى وال �جمـع، وال  في اإلفراد والتـذ�یر ، هِ ل ذو عدل ، و��قى المصدر على حال، أي رج
عــدل، فتقــول: هــذا رجــل عــدل، وهــذه امــرأة عــدل، وهــذان رجــالن عــدل، وهــؤالء رجــال  ، یــذّ�ر وال یؤنــث

وهؤالء نساء عدل، وهاتان امرأتان عدل، فالمضـاف(ذو)هو النعـت ، وقـد حـذف وحـلَّ المصـدر محلَّـه ، 
ألنَّه �كثر وقوعه نَّه جاء على قصد الم�الغة ؛ على أأّما الشارحان فانهما یتفقان  و�عرب نعتًا �مكانه  ،

�المصـدِر صـار الموصـوُف �أنَّـُه  من المنعوت �ه ، وهـو فـي الحق�قـة رأي قالـه ابـن جنـي :" إذا ُوِصـفَ 
ــاه" و�ــذلك هــو رأي ابــن ،  )١(فــي الحق�قــة مخلــوٌق مــن ذلــك الفعــل ، وذلــك لكثــرة تعاط�ــه لــه واعت�ــاده إ�َّ

�ع�ش �قوله :" فهذه المصادر �لُّها ممَّا ُوِصَف بها للم�الغـة �ـأنَّهم جعلـوا الموصـوَف ذلـك المعنـى لكثـرة 
وفضــٌل �أنَّــه لكثــرة عدلــه، والرضـى عنــه، وفضــله، جعلــوه نفــس  ىنــه وقــالوا: رجــٌل عــدٌل ورًضـحصـوله م

على المعنـى مـن غیـر ق�ـاس ؛  الوصف �المصدر یدلُّ ، قال ابن فالح :"  )۲(" العدل والرضى والفضل
علــى المعنــى مــن غیــر ذات ، و�نمــا  ألن الصــفة ع�ــارة عــن الــذات المتصــفة �ــالمعنى ، والمصــدر یــدلُّ 

، و�قــول الرضــّي :"  )٣("یوصــف �ــه للم�الغــة فــي المعنــى ، فكــأن الموصــوف ع�ــارة عــن نفــس المعنــى 
 .)٤(منه" ماتجس الفعل، كثرة من كأنهما م�الغة، والمفعول الفاعل على الحدث اسم أطلق
 تقد�م الفاعل على عامله : -١٠

تقد�م الفاعل على فعله ، فذهب الكوفیون إلى جواز تقد�م الفاعل علـى اختلف ال�صر�ون والكوفیون في 
 فعله ، وقد استدلوا �قول الشاعر:

 )٥( اَجْندًال َ�حِمْلَن َأْم َحِدیدأَ          اً َماِل َمْشُیها َوِئیدَما ِلْلجِ 
م فـ(مشُیها) على رأیهم تعرب فاعالً  �جـوز  ، وهـذا ال) ٦(هامشـیُ  وئیـداً ) والتقـدیر : ، والرافع له (وئیـداً  اً ُمقدَّ

ها) تعــرب مبتـــدأ لضـــرورة الشــعر�ة ، أو أنَّ (مشـــیُ ، فقــد حكمـــوا علــى الشـــاهد الشــعري �ا عنــد ال�صـــر�ین
مطلقـًا ،  وتعـرب مفعـوالً ، و�ـروى البیـت بنصـب (مشـَیها)  ها ثبـت وئیـداً وخبره محذوف ، والتقدیر : مشـیُ 

ألّن ترتی�ه " إلى أنَّه ال�جوز تقد�م الفاعل على فعله ، )٨(، وذهب ال�صر�ون  )٧(هاوالتقدیر : تمشي مشیَ 

، )٩(ترتی�ــه أن �كــون �عــد الفعــل؛ ألن الفعــل ال �ســتغني عنــه، و�جــوز االقتصــار عل�ــه دون المفعــولین" 
والسبب فـي ذلـك أنَّ الفعـل  فـي حكـم العلـة ، والفاعـل فـي حكـم المعلـول، والعلـة تقـع قبـل المعلـول ،وأنَّ 

 ۲٦۲/ ۳الخصائص :  - ۱
 ٥۰/ ۳شرح المفصل :  - ۲
 ۸۸۰/ ۲شرح الكافیة في النحو :  - ۳
 ۲۹٥/ ۲شرح الرضي على الكافیة:  - ٤
 ۲۹٥/  ۷ینظر : خزانة االدب : - ٥
 ۲٥٥/ ۲، وھمع الھوامع :  ۱٦۰/ ۱ینظر : شرح جمل الزجاجي : - ٦
 ٣٢١/ ١:  على شرح ابن عقیل على الف�ة ابن مالك  ، وحاش�ة الخضري  ١٠٨/ ٢:البن مالك ینظر شرح التسهیل  - ٧
   ٢٢٨/ ٢، واالصول في النحو :  ١٢٨/ ٤، والمقتضب :  ١١٥/ ٣، ٣١/ ١ینظر : �تاب سیبو�ه :  - ٨
 ٢٦١/ ١شرح �تاب سیبو�ه للسیرافي :  - ٩

                                                           



- ۱۰۲ - 

ورت�ـة العامـل تتقـدم  ،)١(علول جزء مـن العلـة، فالفعـل والفاعـل همـا شـیئان متالزمـان �الكلمـة الواحـدة الم
، قال ابن السراج :" ال �جـوُز أن �قـدم علـى الفعـل؛ إذا قلـت: "قـاَم ز�ـٌد" ال �جـوز أن  مولعلى رت�ة المع

ال عبـد القـاهر الجرجـاني :" ، وقـ )٢("ارغـاً ف )قـامَ (و�كـون  �قـاَم  )ز�ـداً (الفاعل فتقول: ز�ٌد قـاَم فترفـع  تقدم
، و�قـول  براجشتراسـر:" �قـدم الفعـل  )٣(الفاعـل �ـالجزء مـن الفعـل ولـذلك لـم �جـز تقد�مـه عل�ـه " نَّ أاعلم 

یرهـا ، و�ـؤخر فـي األكد�ـة ،إلـى ثر الحاالت على فاعله ومفعولـه وغفي اللغات السام�ة الغر��ة ، في أك
، و یتفـق )٥(، والد�تور فاضل السامرائي �عدُّ هذه المسـألة مـن األمـور الخالف�ـة المعنو�ـة )٤(غیر ذلك " 

أحــدها : أن الشــعور �الفعــل فــي الــذهن ســابق یتفــق ابــن فــالح مــع ال�صــر�ین فــي أر�عــة أوجــه  �قولــه :" 
ي : أّن على الشعور �الفاعل ، و�ن �ان الفاعل متقدمًا في الوجود واللفظ مطابق لما في الـذهن ، والثـان

الفعل علـة لتسـم�ة مـا أسـند إل�ـه فـاعًال  ، والعلـة سـا�قة للمعلـول ، والثالـث : أنـه لـو تقـدم لتناولـه عامـل 
االبتداء ،و �طلت الفاعل�ة لتجرده مـن العوامـل اللفظ�ـة ، والرا�ـع : أنـه عامـل ورت�ـة العامـل التقـدم علـى 

، و�هــذا فــارق المفعــول إذ �جــوز تقد�مــه  المعمــول مــع �ونــه �ــالجزء مــن الفعــل ، وجــزء الشــيء ال یتقــدم
م الفاعـل علـى الفعـل )٦(لعدم الجزئ�ة "  ؛،  و�وافقهم الرضي �ذلك �قوله :" ولم یلـزم علـى هـذا جـواز تقـدُّ

 .)٧(ألنَّ الفاعل معمول للفعل ، ول�س عامًال ف�ه "
 

 إقامة الجار والمجرور مقام الفاعل مع وجود المفعول بھ :  -۱۱
 )٨(ول :مذهب الكوفیین ، ووافقهم السیرافيثالثة  مذاهب :االفكان لهم اختلف العلماء في هذه المسألة 

عول �ه أنَّه �جوز أن ینوب عن الفاعل الجار والمجرور مع وجود المفوهو ،  )٩(،وتا�عهم ابن مالك 
القرآن الكر�م والشواهد الشعر�ة منها قوله آ�ات من مًا أم متأخرًا ، واحتجوا �الصر�ح ، سواء أكان متقدِّ 

َل َعلَۡیِھ  ﴿:تعالى  ِحَدةۚٗ  ٱۡلقُۡرَءانُ لَۡوَال نُّزِ على القراءة الشاذة ،  )١() فنصب (القرآنَ  ،)١٠( ﴾ ُجۡملَٗة َوٰ

 ١٣٤-١٣٣/ ٢المغني في النحو :، و  ٩٣ینظر اسرار العر��ة : - ١
 ٨٢/ ٢االصول في النحو : - ٢
 ٣٢٧/ ١المقتصد في شرح اال�ضاح :  - ٣
 ١٦٩ینظر التطور النحوي للغة العر��ة، براجشتراسر :  - ٤
 ٣٩/ ٢ینظر معاني النحو :  - ٥
 ٢٩٠/ ١شرح الكاف�ة في النحو :  - ٦
 ٦٨/ ١شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٧
 ٣٤٠/ ١ینظر شرح الكاف�ة في النحو :  - ٨
 ٥٩/ ٢ینظر شرح التسهیل البن مالك :  - ٩

 ٣٢الفرقان : - ١٠

                                                           



- ۱۰۳ - 

ا بَِما َكانُواْ یَۡكِسبُونَ  يَ ْجزِ ِلیَ   ﴿ :)، في قوله تعالىهـ١٣٠، و�ذلك قراءة یز�د بن القعقاع (ت  قَۡوَمۢ
، و�كون الجار والمجرور (�ما �انوا �كسبون ) ) ٣(، �ضم ال�اء في (لُ�جزى) �البناء للمجهول )٢( ﴾

   نائ�ًا عن الفاعل مع وجود المفعول �ه (قومًا) ،و�ذلك قول الشاعر :
 )٤( الكال�ا وِ ولو ولدْت ُقَفْیَرُة َجْرَو �لٍب         َلُسبَّ بذلك الَجرْ 

اهد الشـعري  فـ(بذلك) جار ومجرور نائب فاعل مع وجود المفعول �ه (الكال�ا) ، قال ابـن جنـي عـن الشـ
مقــام الفاعـل ، وهنـاك مفعـول �ـه صــح�ح ، قیـل هـذا مـن أقـ�ح الضــرورة ،  همجـرور " فأقـام حـرف الجـر و 

ه ابــن فــالح أ�ضــًا مــن وجهــین  �قولــه :" )٥(ومثلــه ال�عتــد أصــًال ، بــل الیثبــت إالَّ محتقــرًا شــاذًا"  ، وقــد ردَّ
) ، و (جــرو �لــب ) منصــوب علــى  بَّ أحــدهما : أّن الكــالب مفعــول ( ولــدت ) ، ولــ�س مفعــوًال لـــ( ُســ

والثاني : أّن الكالب نصب على الذم ، وجمع ألّن قفیرة ، وجـروًا ، و�ل�ـًا ثالثـة ، النداء ، أو على الّذم 
مـع وجـود مقام الفاعل الجار والمجرور إقامة وهو منع إالَّ األخفش  )٧(:مذهب ال�صر�ین  االخرو ،  )٦("

ق�راءة أب�و جعف�ر  یزی�د ب�ن الشـذوذ أو التأو�ـل ، ففـي �، وحكموا على مااستدل �ه الكوفیـون المفعول �ه 

ا بَِما َكانُواْ یَۡكِسبُونَ  ﴿ لآل�ة القران�ة القعقاع ، قـال ابـن ببناء (�جزي ) للمجهـول  )۸( ﴾ِلیَۡجِزَي قَۡوَمۢ

ل�ــه، وتقــدیره: ل�جــزى الجــزاُء ف�ــه إشــكاٌل، وذلــك أنــه أقــام المصــدر مقــام الفاعــل لداللــة الفعــل ع �عــ�ش :"
ل اآل�ــة علــى ، )٩("�مــا �ــانوا �كســبون، وهــو شــاذ قلیــل اً قومــ لفعــل مضــمر یــدل  ) معمــوالً اً جعــل (قومــوتــأوَّ

لهــا  ابــن فــالح أ�ضــًا �قولــه :"  ،)١٠()عل�ــه(�جزي  الفعــل  مقــام الفاعــل أحــد المفعــولین ؛ ألنّن القــائم إوأوَّ
أنَّه �جـوز  وهو ،  والثالث :مذهب األخفش)١١(" قوماً  یتعدى إلى مفعولین ، أي : ل�جزي الخیرَ  (�جزي)

عنــده أقامــة غیــر المفعــول �ــه علــى شــرط  تقــد�م الجــار والمجــرور أو المفعــول ف�ــه أو المفعــول المطلــق 

ـــــى عـــــن الجحـــــدري �فـــــتح النـــــون والـــــزاي مخففـــــة (َنـــــَزَل ) والقـــــرآن �ـــــالرفع ، وقـــــرأ ز�ـــــد بـــــن علـــــي وعبیـــــد هللا بـــــن خلیـــــد �فـــــتح النـــــون ینظـــــر:  - ١ قـــــرأ الُمَعّل
�النصـــــب ، وقــــــرأ الجماعـــــة (ُنــــــزِّل ) �البنـــــاء للمفعــــــول والقـــــرآن النائــــــب عـــــن الفاعــــــل ، ینظـــــر : معجــــــم القـــــراءات ، عبــــــد والـــــزاي مــــــثقًال (َنـــــزَّل) والقــــــرآن 

 ٣٤٩/ ٦اللط�ف الخطیب :
 ١٤الجاث�ة :  - ٢
لزاي مجهًال ، و�ذا قرأ شی�ة قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف �النون (لنجزي) ، وقرأ ال�اقون �ال�اء (ل�جزي)  ، وقرأ أبو جعفر �ضم ال�اء وفتح ا - ٣

 ٣٧٢/  ٢: النشر في القراءات العشرینظر : عن عاصم  أ�ًضا وجاءت 
 .ولم أجده في دیوانه و�نسب  لجر�ر ،  ٣٣٨/  ١ینظر : خزانة االدب : - ٤
 ۳۹۷/ ۱الخصائص :  - ٥
 ۳٤۱/ ۱شرح الكافیة في النحو :  - ٦
 ۲۱۹/ ۱ینظر : شرح الرضي على الكافیة :  - ۷
 ۱٤الجاثیة :  - ۸
 ۷٥/  ۷شرح المفصل :  - ۹

   ۳۱/ ۲، وارتشاف الضرب :  ۷٥/  ۷ینظر : شرح المفصل : - ۱۰
 ۳٤۱/ ۱شرح الكافیة في النحو :  - ۱۱

                                                                                                                                                                                            



- ۱۰٤ - 

م المفعول �ه فهو أحقُّ �الن�ا�ة من غیره  ،فال �جوز عنده في قولنا : ُضِرَب على المفعول �ه ، فإن تقدَّ 
، و�وافـق ابـن فـالح مـذهب ال�صـر�ین )١(دار ز�دًا في الدار ، بل الصح�ح عنده قولك :ُضِرَب ز�ٌد في الـ

، وقولــه )٣(ینــوب مــع المفعــول �ــه الصــر�ح "  ، و�وافــق الرضــّي �ــذلك ال�صــر�ین �قولــه :" والجــار ال)٢(
، وأرى أن المـذهب ال�صـري هـو  )٤(أ�ضًا في موضع آخـر :" �ـل مجـرور لـ�س مـن ضـرور�ات الفعـل "

الصواب ؛ ألنَّ المفعـول �ـه مـن ضـرور�ات الفعـل، فلـه أحق�َّـة أن ینـوب عـن الفاعـل ،والجـار والمجـرور 
 .فال �حق لها الن�ا�ة عن الفاعل  والمفعول ف�ه والمفعول المطلق ل�س من ضرور�ات الفعل  ،

 لشيء واحد :مختلفة مجيء أحوال  -١٢
:اشـتر�ت الرمـان �قولـك  متضـادةكانـت أسـواء لشـيء واحـد ،  مختلفـة  مجيء أحوالاختلف العلماء في 

��ۡدُحوٗرا ٱۡخ��ُرجۡ  ﴿ :قولــه تعــالى�غیــر متضــادة  أم حلــوًا حامضــًا ، فــذهب ،  ) ٥( ﴾ ِمۡنَھ��ا َم��ۡذُءوٗما مَّ

و �قــول ابــن فــالح فــي الحــال إذا �انــت متضــادة :" ألن الحــال  ،)٦(جمهــور ال�صــر�ین إلــى جــواز ذلــك 
، وذهب �عضهم إلى منـع ذلـك وقـد قاسـوه علـى  )٧(ز�ادة في الخبر ، فالمبتدأ �كون له خبران فصاعدًا "

�ۡدُحوٗرا ٱۡخ�ُرجۡ  ﴿: ، ففي قوله تعـالى  )٨(المصدر�ن وظرفي المكان والزمان  ،  ﴾ ِمۡنَھ�ا َم�ۡذُءوٗما مَّ

:" وال وجه للق�اس ؛ ألنَّ وقـوع  )،  وقد ضعَّفه الّرضّي �قوله جعلوا (مدحورًا ) حال من ضمیر (مذموماً 
،  )٩(الفعل في زمانین أو مكانین مختلفین، محال ، نحو : جلست خلفك أمامك ، وضر�ت الیوم أمس "

 . )١٠(واحد  ء، فالشارحان یتفقان مع جمهور ال�صر�ین في مجيء أحوال متخالفة لشيْ 
  المنادى المفرد المعرفة معرب أو مبني : -١٣

، )١١(اختلـف العلمـاء فـي هـذه المسـألة فـذهب الكوفیــون إلـى أنَّ المنـادى المفـرد معـرب �ـالرفع �التنــو�ن  
ألنا وجـدناه ال ُمْعـِرَب لـه �صـح�ه مـن رافـع وال ناصـب وال خـافض، ووجـدناه مفعـول في ذلك :"  قولهم و 

فرفعنــاه �غیــر تنــو�ن المعنــى؛ فلــم نخفضــه لــئال �شــ�ه المضــاف، ولــم ننصــ�ه لــئال �شــ�ه مــا ال ینصــرف؛ 
نَّ النكـرة المبهمـة أَ ، وقد نقـض ابـن فـالح رأیهـم �ـ )١٢(" ل�كون بینه و�ین ما هو مرفوع برافع صح�ح َفْرق 

 ۱۲۳/  ۲ینظر : شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك : - ۱
 ۳٤۱-۳٤۰/ ۱ینظر : المصدر نفسھ :  - ۲
 ۲۱٦/  ۱شرح الرضي على الكافیة : - ۳
 ۲۱۹/  ۱المصدر نفسھ  : - ٤
  ۱۸االعراف : - ٥
 ۱۲/ ۲، وشرح الرضي على الكافیة :  ٦۸۳/ ۲ینظر :شرح الكافیة في النحو :  - ٦
 ٦۸۳/ ۲شرح الكافیة في النحو :  - ۷
 ۱۲/ ۲، وشرح الرضي على الكافیة :  ٦۸۳/ ۲ینظر : شرح الكافیة في النحو :  - - ۸
 ٦۸۳/ ۲شرح الكافیة في النحو :  - ۹

 ۱۲/ ۲، وشرح الرضي على الكافیة :  ٦۸۳/ ۲ینظر :شرح الكافیة في النحو :  - - ۱۰
 )٤٥(المسألة ۲٦٤/ ۱ینظر : االنصاف في مسائل الخالف :  - ۱۱
 )٤٥(المسألة ۲٦٤/ ۱: المصدر نفسھ   - ۱۲

                                                           



- ۱۰٥ - 

، وذهـب الفـراء إلـى أنَّـه مبنـي  )١( والمضاف والشب�ه �المضاف تأتي منصو�ة ولـم تسـ�قها العوامـل قبلهـا
بنـي عنـده  �اإلسـم المنـدوب أي: �از�ـداه ، لوقوعـه على الضم ول�س �فاعل وال مفعول �ه ، فالمنادى  م

ال�صـر�ون  وذهـب . �ـه  المنـدوب بنـي قبـل اتصـال األلـف و��طـل قولـه  �ـأنَّ ،  )٢(بین صوتین مدیـدین 
ــ)٣( اعلــم أن ألنَّــه �منزلــة المفعــول �ــه ، قــال ســیبو�ه :" ؛  فــي محــل نصــب ه مبنــي علــى الضــم ،إلــى أّن

نصــٌب علــى إضــمار الفعــل المتــروك إظهــاُره. والمفــرد رفــٌع وهــو فــي النــداء، �ــل اســم مضــاف ف�ــه فهــو 
المعرفــة ، وذ�ــر  دواتفــق ابــن فــالح مــع ال�صــر�ین فــي بنــاء المنــادى المفــر ،  )٤("موضــع اســٍم منصــوب

أحــدهما : أنــه أشــ�ه األصــوات ؛ ألّن مقصــود النــداء التنب�ــه �الصــوت ال  الســبب فــي ذلــك مــن وجهــین :"
والوجــه الثــاني : أّنـــه أشــ�ه ضـــمیر ،  اإلخ�ــار واألصــوات �ــــ( هــال وَعــَدس ) مبن�ـــة فكــذلك مــا أشـــبهها 

المخاطـــب لفظـــًا ومعنـــى ، أّمـــا لفظـــًا فـــألن لفظـــه مفـــرد �لفـــظ ضـــمیر المخاطـــب وأّمـــا معنـــى مـــن جهـــة 
، و�وافــق )٥(" ألّن المنــادى مخاطــب فــي المعنــى ومشــابهة المبنــي تقتضــي البنــاءالتعر�ــف والخطــاب ؛ 

 لفظــاً  المشــابهة االســم�ة الكــاف موقــع �قولــه :" لوقوعــهمــذهب ال�صــر�ین أ�ضــًا و�ــذ�ر الســبَب الرضــي 
 . )٦(أدعوك" �منزلة )ز�د �ا ( نَّ أل وذلك وتعر�فاً  إفراداً  مثلها و�ونه الحرف�ة، الخطاب لكاف ومعنى

 حذف ( �ان ) �عد ( أن ) معوضًا منها ( ما ) : -١٤
 النحاة في قول الشاعر : اختلفت أقوال 

ُ�عُ          َأ�ا ُخراَشَة َأمَّا أنَت ذا َنَفِر   )٧(فِإّن قوِمَى لم َتْأُكْلُهُم الضَّ
ا(مـا) هض عن(كـان) وعـوِّ  ت)، إذ حذفت الـالم ، ثُـمَّ حـذفَنَفر َذا ُكْنتَ  ألنإلى تقدیره بـ( ون فذهب ال�صر�

الزائــدة ، و�جــب حــذف (كــان) لــئالَّ �جمــع بــین العــوض والمعــوض منــه ،فانفصــل الضــمیر المتصــل ، 
ــا( الكـــالم  (النـــون) فــي (المـــ�م) فصــار ادغمــت)، و  تَ اأْنـــمَ  فصــارت (أنْ  واســـم �ـــان ) ، َنَفــرٍ  َذا َأْنـــتَ  َأمَّ

 المحذوفة تامة الناقصـة والمنصـوب �عـدها �عـرب حـاالً وخبرها (ذا نفر) ، وزعم �عضهم أنَّ �ان  (أنت)
(مـا) هـي التـي رفعـت ونصـبت ما�عـدها أي عملـت عمـل  وابـن جنـيّ  ، وذهب أبـو علـي الفارسـيّ  إلـى أنَّ

د إلــى أنَّ (مــا) زائــدة العــوض عــن (كان)المحذوفــة الفعــل ألنهــا تنــوب عنــه ، وزعــم أبــو الع�ــاس المبــرّ 
الرضــي �أنــه لــم �ســمع عــن  نــت منطلقــًا انطلقــت معــك ، وقــد ردَّ �ف�جــوز إظهارهــا معهــا ، نحــو : أّمــا 

 ٥۰۱/  ۲ینظر شرح الكافیة في النحو : - ۱
 )٤٥(المسألة۲٦٤/ ۱ینظر : االنصاف في مسائل الخالف :  - ۲
 )٤٥(المسألة۲٦٤/ ۱ینظر : المصدر نفسھ :  - ۳
 ۲۰٤/ ٤، وینظر المقتضب :   ۱۸۲/  ۲كتاب سیبویھ :  - ٤
 ٥۰۲ -٥۰۱/ ۲شرح الكافیة في النحو : - ٥
 ۳٥۰/ ۱شرح الرضي على الكافیة : - ٦
، وشـرح الكاف�ـة فـي النحـو   ٨٧/  ٢، وشرح المفصل البن �عـ�ش :  ٢٩٣/  ١، و�تاب سیبو�ه : ١٠٦:  لمي الس ینظر :  دیوان الع�اس بن مرداس - ٧

 ١٤٩/  ٢، وشرح الرضي على الكاف�ة: ٧٦٦/  ٢النحو : 

                                                           



- ۱۰٦ - 

العرب حذف (كان) وتعو�ض (ما) عنهـا و��قـى اسـمها وخبرهـا ، إالَّ إذا �ـان اسـمها ضـمیر مخاطـب ، 
 ال�صر�ینمذهب مع  )٢(والرضيّ )١(واتفق ابن فالح

 �عد (إْن) :بـ(ل�س) (ما) المشبهة  لإلغاء عم -١٥
)  منهــا أالَّ ،  اً إلعمــال (مــا) المشــبهة بـــ(ل�س) شــروطاشــترط الحجــاز�ون   أو یتقــدم ، ینــتقض نفیهــا بـــ(إالَّ

أن الیتقدم معمول خبرها على اسـمها نحـو : مـاأمَر هللا أنـا  وأ أو تزاد(إْن) �عدها ،، الخبر على اسمها 
 عاٍص ، فان �ان معموا الخبر ظرًفا أومجروًرا ، جاز ،حو : ماعندي أنت مق�ًما ، ما�ك أنا مننتصًرا ، 

  أمَّا التم�میون فهي غیر عاملة عندهم ،و اتفق الشارحان على إلغاء عملها في قول الشاعر:
 )٣(ولكْن          مَنا�انا وَدْولٌة آخرِ�َنا وما إْن ِطبُّنا جبنٌ 

تكــون للنفــي ، والنفــي إذا دخــل علــى النفــي  )إنْ (�قــول ابــن فــالح :" إنمــا �فتهــا ؛ ألّن ( مــا ) للنفــي ، و
قول الرضّي:" انعزلت ألدنى عارض، فمن ذلك  مجيء (إْن) �عـدها، و�نَّمـا عزلتهـا، �، و )٤(صار إث�اتًا "

النفــي إذا زائــدة، لكنهــا تشـا�ه (إن) الناف�ــة لفظــًا، فكــأن (مــا) الناف�ـة دخلــت علــى نفــي، و ألنهـا و�ن �انــت 
 .)٥(�جاب"دخل على النفي أفاد اإل

فـذهب جمهـور ، المضـاف إلـى �ـاء المـتكلم إعـراب اختلـف النحـاة فـي  المضاف إلى �اء المـتكلم :-١٦
، و�ـــه قـــال ابـــن الحاجـــب ، إلـــى أنَّ المضـــاف إلـــى �ـــاء المـــتكلم معـــرب �الحر�ـــات المقـــدرة )٦(ال�صـــر�ین 

ســ�اب أعــراب مــع انتفــاء تهم "�أّنــه ال�ظهــر ف�ــه اإلّجــوحُ  ،  مبنــي معــرب وال وذهــب �عضــهم إلــى أنَّــه ال
ورأي ابن مالك �عرب االسم المضاف إلى �اء المتكلم إن  ، )٨(، وذهب آخرون إلى أنَّه مبني )٧(البناء "

إن لم �كن مقصوًرا أو منقوًصا أو مثنى أو جمع مـذ�ر سـالًما فـي حـالتي الرفـع والنصـب �ضـمة وفتحـة 
حــو : لِزمــت طاعــَة ن مقــدرتین ، أّمــا فــي حالــة الجــر ف�عــرب �الكســرة الظــاهرة علــى آخــره علــى األصــّح ،

نـه �سـر مـا قبلهـا إشـعارًا �اسـتحقاق ال�ـاء هـذه إ:  ور ال�صر�ین �قولـه :"واتفق ابن فالح مع جمه رّ�ي ،
، و�وافــق الرضــّي ال�صــر�ین �قولــه :" لمــا أضــافوا االســم المفــرد إلــى �ــاء  )٩(" الحر�ــة ؛ لتعــذرها علیهــا

 محــلّ عـراب �عـد ذلــك وجـدوا ا أرادوا اإلالمـتكلم، التزمـوا أن �كــون حر�ـة مــا قبـل ال�ـاء �ســرة لتوافقهـا، فلّمــ

 ۷٦٦/  ۲:  شرح الكاف�ة في النحو ینظر : - ۱
 ۱٤۹/  ۲: شرح الرضي على الكاف�ةینظر :  - ۲
 لفروة بن مس�ك المراديّ ، والبیت ١١٥/ ٤خزانة االدب : ینظر :  - ٣
 ٧٩٣/ ٢شرح الكاف�ة في النحو : - ٤
 ١٨٥/  ٢شرح الرضي على الكاف�ة : - ٥
 ۱۷۸/ ۱ینظر : المغني في النحو :  - ٦
 ۱۷۷/ ۱المصدر نفسھ   :    - ۷
 ۱۷۸/ ۱ینظر : المصدر نفسھ :  - ۸
 ٨٢٣/  ٢شرح الكاف�ة في النحو : - ۹

                                                           



- ۱۰۷ - 

عـــراب مشـــتغال �حر�ـــة الزمـــة، واحتمـــال الحـــرف لحـــر�تین متخـــالفتین �انتـــا أو متمـــاثلتین، مســـتحیل اإل
 .)١(ضرورة "

، فـــذهب جمـــع المـــذ�ر الســـالم  لـــف التثن�ـــة وواو أاختلـــف النحـــاة فـــي  عالمـــات التثن�ـــة والجمـــع :-١٧
إعــراب ، وهــي عالمــات للتثن�ــة هــا حــروف نّ أ،  إلــى )٢(ي ابــن جّنــ موتــا�عه كثــر ال�صــر�ین،أســیبو�ه و 

ز�دت للداللة َعَلى  مانَّ هذه الحروف إنّ أوالجمع ، وال یوجد إعراب ظاهر على هذه الكلمات ، وحجتهم "
أال تـــرى أن الواحـــد یـــدل علـــى مفـــرد؛ فـــإذا ز�ـــدت هـــذه الحـــروف دّلـــت علـــى التثن�ــــة  ، التثن�ـــة والجمـــع

نهــا دلیــل اإلعــراب ول�ســت �ــإعراب ، والحــروف أإلــى )٤( د والمــازنيّ ، وذهــب األخفــش والمبــرّ )٣("والجمــع
ــّنهــا هــي اإلعــراب ، وحُ أ، إلــى )٥(ادي إعــراب ، وذهــب الكوفیــون وتــا�عهم قطــرب وأبــو إســحاق الزّ�ــ تهم  جَّ

نها تتغیر �تغیـر الحر�ـات، أال تـرى أنـك تقـول: قـام ، إالدلیل على أنها إعراب �الحر�ات " أّن في ذلك 
ومــررت �الز�ــدین. وذهــب الز�ــدون، ورأیــت الز�ــدین، ومــررت �الز�ــدین، فتتغیــر  الز�ــدان، ورأیــت الز�ــدین،

ومـا أشـ�ه ذلـك، فلمـا تغیـرت �تغیـر الحر�ـات  كتغیر الحر�ات، نحو قام ز�ـد، ورأیـت ز�ـًدا، ومـررت بز�ـدٍ 
ّنهـا حـروف إعـراب ، وانقالبهـا هـي أإلـى  )٧(وذهـب الجرمـي،  )٦(" دّل على أنها إعـراب �منزلـة الحر�ـات

نها حروف إعراب ؛ألنها زائدة عن بن�ة الكلمـة أفق ابن فالح رأي ال�صر�ین ، في وامة اإلعراب ، و عال
األلـف والـواو �منزلـة :" إذ �قـول ترفـع اللـ�س بـین المرفـوع وغیـره،إذ تقبل اإلنقالب،  ،، وهي حروف علة

المنصــو�ة والمجــرورة ، (الــدال) المرفوعــة مــن ز�ــد، و( ال�ــاء ) فــي الجــر والنصــب فیهــا �منزلــة (الــداّل) 
وال انقـــالب فیهـــا ، و�نمـــا اســـتفید اإلعـــراب منهـــا مـــع �ونهـــا  فهـــذه الحـــروف موضـــوعة لصـــور اإلعـــراب،

ـــا الرضـــي فیوافـــق )٨("حـــروف إعـــراب ؛ ألنـــه قـــد عهـــد داللتهـــا علـــى اإلعـــراب فـــي األســـماء الســـتة ، أمَّ
والجمـع، وحروفـًا لإلعـراب ، وهـي أثـر ، عالمـات للتثن�ـة  ال�صر�ین أ�ًضا ،  إذ یـرى أنَّ هـذه الحـروف 

 المثنــى عالمــة هــو مــا �جعــل أن اخترنــا، كمــا �جــوز، ال ولــم اإلعــراب �لهــا جم�عــًا ، مــن ذلــك قولــه :"
 وعالمــة والمجمــوع المثنــى عالمــة ف�كــون  أ�ضــًا، اإلعــراب عالمــة اإلعــراب، حــرف كونــه قبــل والمجمــوع
 .)٩(بینهما " تنافي ال إذ معًا، اإلعراب

 ۹۸/  ۱: شرح الرضي على الكاف�ة - ۱
 ٣٤٩/ ١، والمغني في النحو :  ٦٩٦-٦٩٥/  ٢، وسرصناعة االعراب : ١٣٠ینظر : اال�ضاح في علل النحو للزجاجي : - ٢
 ١٧٢/  ١، و�نظر : شرح الكاف�ة في النحو :) ٣(المسألة  ٣٠/  ١االنصاف في مسائل الخالف :  - ٣
واسـرار العر��ـة  ) ،٣(المسـألة  ٣٣/ ١االنصاف في مسائل الخـالف : و ،  ١٣٠، واال�ضاح في علل النحو للزجاجي : ١٥٤/  ٢ینظر : المقتضب :  - ٤

 ٣٠/ ١، وشرح الرضي على الكاف�ة : ٣٤٩/ ١، والمغني في النحو : ١٣٩/  ٤: البن �ع�ش وشرح المفصل ،  ٥٢-٥١العر��ة : 
 ٣٥٠/  ١:  ینظر : المغني في النحو - ٥
 )٣(المسألة ٢٩/  ١االنصاف في مسائل الخالف :  - ٦
 ١٧٢/  ١شرح الكاف�ة في النحو :و ، ٣٥٠/  ١، والمغني في النحو :  ٦٩٥/  ٢صناعة االعراب :  ینظر : سر - ٧
 ۱۷۳/  ۱شرح الكافیة في النحو :  - ۸
 ۷۷/  ۱شرح الرضي على الكافیة :  - ۹

                                                           



- ۱۰۸ - 

 المسائل النحو�ة�عض في وفي أدناه جدول یوضح اتفاق الشارحین 
 

 اتفاق الشارحین
 المضاف ترخیم -۱
 اإلشارة اسم من النداء حرف حذف -۲
 النكرة ندبة  في القول -۳
 تكسیر جمع أو جنس اسم الكلم -٤
   الحال اشتقاق -٥
ً ( إعراب -٦ هُ  �( قولھم في) فارسا ً  درُّ  ):فارسا
 اختیار في ودونھ بالتأكید المتصل الرفع ضمیر على العطف -۷

   الكالم
 لھ المفعول تعریف -۸
 بالمصدر النعت -۹

 عاملھ على الفاعل تقدیم -۱۰
 بھ المفعول وجود مع الفاعل مقام والمجرور الجار إقامة -۱۱
 واحد لشيء مختلفة أحوال مجيء -۱۲
 مبني أو معرب المعرفة المفرد المنادى -۱۳
ً )  أن(  بعد)  كان(  حذف -۱٤  ) ما(  منھا معوضا
 )إنْ ( بعد) لیس(بـ المشبھة) ما( عمل إلغاء -۱٥
 المتكلم یاء إلى المضاف -۱٦
 والجمع التثنیة عالمات -۱۷

 
 ثانیاً / اختالف الشارحین :

ثقافـــة العقل�ـــة ، و زعـــة الالنَّ ألنهمـــا �متلكـــان  ؛ اختلـــف ابـــن فـــالح والرضـــي فـــي �عـــض المســـائل النحو�ـــة 
واجتهاده فـي وقدرته في مناقشة اآلراء والمسائل النحو�ة  ، طر�قته واسعة ، جعلت �ل واحد منهما له ال

 ما�أتي : وفق و��ان ذلك على علیها ،  ، واالستدالل آرائه  طرح
 القول في (حاشا): -١

كثـر ف جر ، وهـو قـول سـیبو�ه ، وتا�عـه أنَّه حر ول : إ: اال نحاة في (حاشا) على ثالثة أقوالاختلف ال
حاشا فل�س �اسم، ولكنه حرٌف �جر ما �عده �مـا تجـر حتـى مـا �عـدها، وأما ال�صر�ین ، قال سیبو�ه :" 

ف�جعـل خـال �منزلـة حاشـا. فـإذا  وف�ه معنى االستثناء. و�عُض العرب �قول: ما أتاني القوُم خال عبِد هللا
نَّـه قـد �كـون إ:  ، واالخـر)١(" قلت ما خال فل�س ف�ه إال النصب، ألن ما اسٌم وال تكون صلُتها إال الفعل

 ۲٥۰-۲٤۹/ ۲كتاب سیبویھ : - ۱
                                                           



- ۱۰۹ - 

 )١(فعًال ، وقد �كون حرفًا، وهو رأي األخفش األوسـط والجرمـي والمـازني والمبـرد والزجـاج وابـن خـروف 
فحاشـا وخـال َوِ�ن وافقـا  َوَمـا َ�ـاَن فعـالً  ِإالَّ فحاشـا وخـالسـوى  َوَمـا َ�ـاَن حرفـاً ، قال أبو الع�اس المبرد :" 
د تشــترك بــین الحــرف والفعــل ،وقــد اســتدلوا (حاشــا) عنــد المبــرّ  أي أنَّ  )٢(" لفــظ اْلُحــُروف َوعــدا َوَال �كــون 

 على ذلك �كثرة  ماجاء من السماع منها قول الشاعر :
َلُهْم  ینِ       َحاَشا ُقَرْ�ًشا َفِإنَّ َهللا َفضَّ  )٣(على البر�َِّة �اإلْسالِم والدِّ

 وقول اآلخر :
ْتمِ َعِن الَمْلَحاِة  اً اَن ِإنَّ ِ�ِه            َضنّ َحاَشا َأِبي َثْو�َ   )٤(َوالشَّ

 وابن األص�غ اللهم اغفر لي ولمن سمع حاشا الش�طانَ :" عن �عض العـرب حكى أبو عمرو الشی�انيّ 
ن و�ـان الفـّراء مـن الكـوفییّ  اء ،"فاعل له ، وهو رأي الفرّ  ها فعل الإنَّ  بنصب (الش�طاَن) ، والثالث : )٥("

فـإذا قلـت: "حاشـا �"، فـالالم موصـلٌة لمعنـى الفعـل، والخفـُض بهـا.  یزعم أن "حاشـا" فعـٌل، ال فاعـَل لـه،
ـا الشـارحان فموقفهمـا  ،  )٦(" فإذا قلت: "حاشا ِهللا"، �حذف الالم، فالالم مرادٌة، والخفُض علـى إرادتهـا أمَّ

، )٧(" وھو الحق  أنھ مشترك بین ح�روف الج�ر والفع�ل د �قولـه :" مختلف ، فابن فالح یؤ�د رأي المبرّ 
أكثــر ســیبو�ه و ب إل�ــه والــراجح عنــدي ماذهــ،  )٨(نَّهــا مشــتر�ة بــین االســم والحــرف والرضــّي یــذهب إلــى أ

 إّال في شواهد قلیلة . و المشهور ، أمَّا النصب فلم �أتِ الجر بـ(حاشا) هألنَّ ال�صر�ین ، 
 عمل (ل�س): أحدهما : اعمال (ما) مذه�ان في هذه المسألة  إعمال (ما) المشبهة بـ(ل�س):   -٢

: ماز�ٌد نحو نصب الخبر ، خبرًا لها ،و  رفع المبتدأ اسمًا لها ،ب،  وهو لهجة أهل الحجاز الرفع
: األول : تشترك (ما) و(ل�س) في نفي الحال، )١٠(من ثالثة أوجه ، ، و�عمالها له مسوغه  )٩(قائماً 

ال�اء في خبرهما، تشتر�ان في الدخول على المبتدأ والخبر ، والثالث : دخول  الحال، والثاني :
�ما عمل اسم الفاعل لمشابهته الفعل ما ، هوهذه المشابهة بینهما یلزم التساوي في العمل بین

، والتنز�ل العز�ز )١١(، و�ذلك منع األسماء المتمكنة من الصرف ؛للعلم�ة ووزن الفعل عالمضار 

 ٥۹٤/  ۲ینظر شرح التصریح  على التوضیح :  - ۱
  ۳۹۱/ ٤المقتضب :  - ۲
 مع النبوة �اإلسالم والخیر  إال قر�شا فإن هللا فضلها  والروا�ة في الدیوان: ، ٢٣٩/  ٢وشرح ابن عقیل :  ، ۳٦۳/  ۱ینظر : شرح دیوان الفرزدق :  - ۳
 ثو�ان ل�س ب�كمة فدم  حاشا أبي ثو�ان إن أ�ا ، ویروى :  ۷۳۸/ ۲، وشرح الكافیة في النحو :  ۳٦۷ینظر : المفضلیات : - ٤
 ۲۹٥المفصل في علم العربیة :  - ٥
 ۲۸٦-۲۸٥/  ۳و ینظر : ھمع الھوامع :  ٥۱۲/ ٤شرح المفصل :  - ٦
 ۷۳۸/ ۲شرح الكافیة في النحو :  - ۷
 ۱۲٤/ ۲الرضي على الكافیة : ینظر :  شرح  - ۸
 ٢، وهمــع الهوامــع :  ٢/١٨٤، وشــرح الرضــي علــى الكاف�ــة : ١٧٨/ ١،وشــرح الكاف�ــة الشــاف�ة البــن مالــك :  ٥٥٥/ ٢ینظــر : أمــالي ابــن الشــجري :  - ٩
/١٠٩ 

 ٨٤٤/ ٣، والمغني في النحو :  ١٤٣، واسرار العر��ة :١٨٨/  ٤ینظر : المقتضب :  - ١٠
 ٨٤٤/  ٣في النحو :المغني  ینظر - ١١

                                                           



- ۱۱۰ - 

ا ھُنَّ  ﴿:وجل)  نزل بلجهة أهل الحجاز ، من ذلك قوله (عزّ  تِِھمۖۡ مَّ َھٰ  ﴿:وقوله تعالى ،)١( ﴾ أُمَّ
ذَاَما  :�قاء النفي ، والثاني : أْن  ا:أحده (ل�س) في أر�عة اعمالها عملط و وشر  ،  )٢( ﴾ بََشًرا َھٰ

خبرها یتقدم معمول  لیها (إْن)  ، والثالث : أن �كون اسمها مقدمًا والخبر متأخرًا ، ، والرا�ع : أالّ تال
�ان معمول الخبر ظرفًا فإن ، �قولك : ماطعامك ز�ٌد آكًال ، على اسمها وهو غیر ش�ه جملٍة 

ال تعمل ما) نَّ (إالثاني : المذهب و  .)٣(جاز تقد�مه ، �قولك : ماعندك ز�د مق�مًا  اً ومجرور  اً وجار 
عند النحاة من (ما) غیر مختصة ؛ألن األدوات أنَّ ، وحجتهم بني تم�م  ةلهجعمل (ل�س) وهو 

شروط عملها هو اختصاصها ، فـ(ما) تشترك في الدخول على األسماء واألفعال على السواء ، 
، �قول  )٤(، فـ(ما) حرف ول�س فعل ، والحرف أضعف من الفعل قام ز�ٌد كقولك : ماز�ٌد قائم ، وما

ان �األسماء إن � اً تاز من غیر العامل �أن �كون مختصألن العامل حقه أن �م�قول ابن مالك :"  
ما ال  �حروف الجزم، وحقُّ  فعال إن �ان من عواملها�اال اً من عواملها �حروف الجر، ومختص

، واختلف الشارحان في (ما) ، فاتفق ابن فالح مع لهجة )٥(" الناف�ة أال �كون عامًال  )ما(�ختص �ـ
غیر الداخلة على ّن الداخلة على االسم إبني تم�م ، �قوله :" لهجة عف لهجة أهل الحجاز وّض 

الفعل ، واالشتراك في اللفظ ال یوجب االشتراك في الحكم ، بدلیل أّن لفظ ( ما ) االسم�ة مشترك 
ن لفظ ( ال ) مشترك ، وهي عاملة �تعمل إال في الشرط دون غیره ، و  بین عدة من المعاني ، ولم

الیوافق ،إّنما هو في الرضّي و ، )٦"(إذا �انت لنفي الجنس ، وقد أجمع القراء على لغة أهل الحجاز
أال تعمل، �ما  :" اعلم أن األصل في (ما) قول� لهجة بني تم�ممعرض ب�ان وجهتي النظر ، ففي 

في لغة بني تم�م، إذ ق�اس العوامل أن تختص �القبیل الذي تعمل ف�ه، من االسم، أو الفعل، 
، وفي لهجة الحجاز �قول )٧(و (ما) مشتر�ة بین االسم والفعل " لتكون متمكنة بثبوتها في مر�زها،

 في معناهما ألن لل�س، مشابهتها لقوة االختصاص، عدم مع أعملوها فإنهم الحجاز�ون  وأما:" 
 الزمان، على الداللة عن تجردت ثم كان، ما: األصل في) ل�س( معنى ألن وذلك سواء، الحق�قة
 سواء، كونه، نفي �معنى الشئ نفي أن ومعلوم النفي، مجرد) ما( ومعنى الكون، لنفي مفیدة ف�قیت

هل الحجاز ،ألنه ن الكر�م ، على لهجة أ اء �ه القرآوالصح�ح عندي ماج ،  )٨("الحق�قة حیث من

 ٢المجادلة : - ١
 ۳۱یوسف : - ۲
 ۱۸۷/ ۱ینظر : شرح الكافیة الشافیة :  - ۳
 ۳٥۱/  ۱، وشرح التسھیل البن مالك: ۱۷۸/  ۱، وشرح الكافیة الشافیة :  ۱۰۸/  ۱، وشرح المفصل :  ۱۸۹-۱۸۸/ ٤ینظر : المقتضب :  - ٤
  ٤۳٥/ ۱شرح الكافیة الشافیة :  - ٥
 ۷۹۱/  ۲یة في النحو : شرح الكاف - ٦
 ۱۸٥/  ۲شرح الرضي على الكافیة : - ۷
 ۱۸٥/  ۲المصدر نفسھ     :  - ۸

                                                           



- ۱۱۱ - 

ن إنّما یكتسب القوة من مجرد وروده ، وحسبھ أنّھ من ما یرُد في القرآ "، وأفصح نص عر�ي 
 .)١("األقیس واألفضلكالم هللا فیكون بذلك ھو 

 أصل (اللهم): -٣
وتا�عــه الكوفیــون إلــى أنَّ  قــدرها : جملــةاء اختلــف ال�صــر�ون والكوفیــون فــي أصــل (اللهــم) ، فــذهب الفــرّ 

، أي :أقصد ، فحـذفت الهمـزة مـن فعـل األمـر ، واتصـلت المـ�م المشـددة �اسـم  نا �خیرمَّ أصلها : �اهللا أُ 
نـا �ـالخیر، اء: أصـله: �ـا أ� أمَّ اء �قوله :"قال  الفـرّ هللا فصارا �لمة واحدة ، وقد ضعَّف الرضّي رأي الفرّ 

ن إلـى أنَّ ، وذهـب ال�صـر�و  )٢(فخفف �حذف الهمـزة، ولـ�س بوجـه، ألنَّـك تقـول: اللهـم ال تـؤمَّهم �ـالخیر"
أصله : �اهللا  ، فالم�م عوض عن حرف النداء في أوله ، ""وخصت الم�م �ـالتعو�ض عـن �ـاء لمناسـ�ة 

، والم�م المشددة هي عوض عن حرفین ، وهذا التعو�ض في غیـر  )٣(الم�م الواو التي هي أخت ال�اء "
ن فـالح رأي الكـوفیین غیر محل الحذف ق�اسًا على (عـدة) ،واختلـف الشـارحان فـي المسـألة ، فیوافـق ابـ

�قوله :" وهذا التر�یب غیر مستنكر بدلیل : ( هلّم ) فإنها مر��ة عند ال�صر�ین من : حرف التنب�ه (ها 
) ، و  ( ُلــمَّ ) ، وعنــد الكــوفیین مــن : ( هــل ) و ( أم ) فمــا صـــاروا إل�ــه لــه نظیــر ، ومــا صــار إل�ـــه 

"  فق رأي ال�صر�ین  ، �قوله :" والم�مان في " اللهـمَّ ، ،أمَّا الرضي فقد وا)٤(ال�صر�ون دعوى �ال دلیل "
ـ" عـوض مـن " �ــا "، أُ  ، وهنــاك رأي للمحـدثین إّن لفظـة (اللهــم) )٥(ر، تبر�ـا �االبتــداء �اسـم هللا تعـالى "خِّ

مفردة عبر�ة اقترضتها العر��ة ولها مرادفة بلفظة (إلوه�م) �العبر�ة �معنـى (جمـع آ�) ،إن الالحقـة (أمَّ) 
 .)٦(تشا�ه (م�م) العبر�ة ، أو رّ�ما من مورثات اللغة العر��ة الجنو��ة (القحطان�ة) 

ف نحـاة ال�صـرة والكوفـة فـي تو�یـد النكـرة بــ(كل وأخواتهـا ) ، فـذهب اختلـ تو�ید النكرة تو�یدًا معنو�ـًا:   -٤
الكوفیـون  واألخفــش إلــى جــواز تو�یــد النكــرة المحـدودة �ـــ(یوم) و(لیلــة) و(شــهر )و(ســنة) �ألفــاظ التو�یــد 
التي تـدل علـى العمـوم ؛وذلـك إذا �انـت مـن غیـر لفظهـا ، نحـو : نمـُت لیلـًة �لَّهـا ، واحتجـوا علـى ذلـك 

 منها قول الشاعر: ، جاء من الشواهد الشعر�ة  السماع فما ، فأمَّا )٧(والق�اس�السماع 
َة َحْوٍل �لِِّه َرَجبُ   )٨(لكنَّه َشاَقُه َأْن قیل ذا َرَجٌب           �ا لیت ِعدَّ

 ۱٥٥النحویون والقران، د.خلیل بنیّان الحسون:  - ۱
 ۳۸٤/ ۱شرح الرضي على الكافیة :  - ۲
 ٥٦۹/ ۲شرح الكافیة في النحو :  - ۳
 ٥٦۹/ ۲المصدر نفسھ  :  - ٤
 ۳۸٤/ ۱: شرح الرضي على الكافیة  - ٥
 ۹۹/ ۲ینظر : التحریر والتنویر ، دمحم بن عاشور :  - ٦
وارتشاف الضرب ،  ۲٦۷، وشرح الوافیة نظم الكافیة :  ۲۲۷/  ۲) ، وشرح المفصل :٦۳(المسألة ۳٦۹/ ٢االنصاف في مسائل الخالف : ینظر :  - ۷

 ، ولم أجد رأي األخفش في معانیھ ٤/١٩٥٣:  الضرب من لسان العرب
/  ٢: وشرح التصر�ح على التوض�ح) ، ، ٦٣(المسألة  ٣٦٩/  ٢، واالنصاف في مسائل الخالف :   ٢٢٨/ ٢ینظر : شرح المفصل البن �ع�ش :  - ٨
 .لعبد هللا بن مسلم بن جندب الهذلي، والبیت  ١٣٨/ 

                                                           



- ۱۱۲ - 

 : على جوازه ، وقول اآلخر دلَّ ه )، فمة (حول) نكرة ُأكدت بـ(كلّ فكل
 )١(فجئَت ِ�ِه ُمْؤ�ًدا َخْنَفِق�َقا       َزَحْرَت ِ�ِه َلْیَلًة �ّلَها      

وأمَّا الق�اس عند الكوفیین " فألن الیـوم مؤقـت �جـوز أن ، على جوازه فدلَّ ها) ، فأكَّد النكرة (لیلةً ) بـ(كلّ 
�لََّها  ، وقمت لیلةً  ُ�لَّهُ  قعدت یوماً  : ي �عضها، فإذا قلت�قعد في �عضه، واللیلة مؤقتة �جوز أن �قوم ف

ّنـه إماع والق�ـاس ،فالسـماع  �قولـه :" ، وقـد رّد ابـن فـالح رأي الكـوفیین فـي السـ)٢(صح معنـى التو�یـد"، 
محمول على الشذوذ لمخالفتـه للق�ـاس الجلـّي علـى أن قائـل هـذه األب�ـات مجهـول غیـر معلـوم الفصـاحة 

علومة القدر فال تخرج �ه عـن العمـوم المنـافي للخصـوص ، وفي الق�اس �قوله :" فإنها و�ن �انت م )٣("
")٤(. 

ــتهمغیــر جــائز تو�یــد النكــرة �غیــر لفظهــا  أنَّ  إالَّ األخفــش إلــى )٥(وذهــب ال�صــر�ون  مــن  مطلقــًا ، وُحجَّ
فهمــا أنَّ النكــرة تــدلُّ علــى الشــیوع والعمــوم ، والتو�یــد یــدلُّ علــى التخصــ�ص والتعیــین  وجهــین أحــدهما: 

لى تو�ید ، وتو�ید ماال �عرف ال فائدة ف�ه أّن النكرة شائعة ، فال تحتاج إ والثاني : ،ضدان ال�جتمعان 
�جـوز للمعرفـة  ألفـاظ التو�یـد معـارف فـالفعدم مطا�قة التو�یـد والمؤ�ـد تعر�فـًا وتنكیـرًا  ، :  والثالث ،)٦(

 .)٧(�ع النكرة أن تت
ــا الرضــّي فقــد وافــق الكــوفیین فــي جــواز تو�یــد  )٨(مــذهبهم هــذاابــن فــالح ال�صــر�ین فــي وقــد وافــق   ، أمَّ

 فعلـى المؤقـت ذلـك بـ�عض الفعل تعلق الحتمال ب�عید، إل�ه ذهبوا ما ول�س النكرة تو�یدًا معنو�ًا �قوله :"
 وماذهـب إل�ـه الكوفیـون هـو الـراجح ؛ ،  )٩(عنـدهم" وتنكیـرا تعر�فـا والمؤ�ـد التأكیـد تطابق �شترط ال هذا

ف�ه احتماالن فقد تر�د جم�ع  الشهر أو تر�ـد أكثـره ، :صمُت شهرًا ،  ألنه ال�خلو من فائدة ، ففي قولك
 . )١٠(حتمال ووضح المقصود من الكالم لت: صمُت شهرًا �لَّه ، ارتفع االفإذا ق

 حر�ة تا�ع المنادى المفرد المنسوق المحلى بـ(ال): -٥
إذا عطف اسم معرف بـ(ال) على منادى مفرد ، فالنحاة أجمعوا على جواز الرفع والنصـب ف�ـه ، نحـو  

قــوال: األول : أعلــى ثالثــة فكــانوا فــي اخت�ــار حر�تــه ،  وااختلفــ هملكــنو : �از�ــدُ  والحــارُث والحــارَث  ، 

 .ومؤ�ًدا خنفق�ًقا: اسمان من أسماء الداه�ة ،�لدهذا البیت من �الم شی�م بن خو ، و )٦٣(المسألة ٣٧٠/  ٢ینظر : االنصاف في مسائل الخالف :  - ١
 ، والمؤقت هو المعرفة المحددة الواضحة المعینة المقصودة �العلم والضمیر . )٦٣(المسألة ٣٧٢/  ٢: المصدر نفسه   - ٢
 ٩٤٥/  ٢شرح الكاف�ة في النحو : - ٣
 ٩٤٥/  ٢المصدر نفسه :  - ٤
 ١٩٥٣/  ٤)، وارتشاف الضرب : ٦٣(المسألة  ٣٧٢/ ٢االنصاف في مسائل الخالف : ینظر :  - ٥
 )٦٣(المسألة ٣٧٢/ ٢االنصاف في مسائل الخالف : ینظر :  - ٦
 ٢٧٣/  ١ینظر : شرح جمل الزجاجي : - ٧
 ٩٤٤/ ٢ینظر : شرح الكاف�ة في النحو : - ٨
 ٣٧٣/  ٢شرح الرضي على الكاف�ة : - ٩

 ٥۲٦/ ۱ینظر : شرح الكافیة الشافیة :  - ۱۰

                                                           



- ۱۱۳ - 

ــه منــادى ذهــب الخلیــل وســیبو�ه والمــازني إلــى اخت�ــار الرفــع ، مــع جــواز نصــ�ه نظــرًا إلــى ال معنــى ؛ألّن
وحّجة من اختـار قال المبرد :"  فمن رفع مراعاة للفظ ،مستقل معنى فال �صح م�اشرة حرف النداء له ،

، فال�مكـن أن تنـادي اسـمًا محلـى بــ(ال) )١(" الرفَع أن �قول إذا قلت �ا ز�ُد والحارُث: �ا ز�ُد و�ا حارثُ 
، وماجـاء علـى الرفـع قـول )٢( صـ�ح (ال) �المبـدل منـه�حرف النداء ؛ ألّنه ال�جـوز الجمـع بینهمـا ، إذ ت

 الشاعر :
حاكُ   )٣(َما َخَمر الطَِّر�قِ ِسیَرا         َفَقْد َجاَوْزتُ  َأَال َ�ا ز�ُد والضَّ

ـــحاك ونصـــ�ه بِ���ي َمعَ���ھُ  ﴿:، وفـــي قولـــه تعـــالى )٤(یـــروى برفـــع الضَّ ِجبَ���اُل أَّوِ ۡی���رَۖ وَ  ۥیَٰ  قـــرئ  ،)٥( ﴾ ٱلطَّ

ه) وأبـو عمـرو بـن العـالء ١٤٩رفـع ،  والثـاني : قـول ع�سـى بـن عمـر الثقفـي (تالنصـب و ال�) الطَّیر(
فمــن نصــب مراعــاة ، وهــو مفعــول �ــه فــي المعنــى ، )٦(اخت�ــار النصــب وهــوو�ــونس بــن حبیــب والجرمــي 

ألنَّ هـذا �ـان مـن المواضـع ؛ مـن قـال �ـا ز�ـُد والنضـَر فنصـَب، فإنَّمـا نصـَب قـال الخلیـل :"  للمحل ،
، إذا �ــان االســم  )٨(إخت�ــار الرفــعوهــو د ، والثالــث : قــول المبــرّ  )٧(" هــا الشــيُء إلــى أصــلهالتــي یــردُّ فی

المنســوق المحلــى بـــ(ال) معرفــة قبــل تعر�فــه بـــ(ال) �ـــ(حارث) ؛ ألنَّ األلــف والــالم لــ�س لهــا تــأثیر فــي 
(الرجـل) ف�ختـار ف�ـه النصـب : ألن �ـان نكـرة قبـل تعر�فـه نحـو المعنى ، ف�جري مجرى المنـادى ، فـإن 

التعر�ـف ف�ــه �فیــد معنــى. وهــو معاق�ــة اإلضــافة ، ووافـق ابــن فــالح القــول الثــاني وهــو النصــب �قولــه :" 
وحجة النصب أنه �متنع دخول ( �اء ) مع الالم ، والمعطوف مغایر للمعطوف عل�ه �خالف الصـفة ، 

فیرجح قول الخلیل ومن تا�عـه فـي �ونـه  ا الرضيّ ، أمَّ )٩(" لفظفحمل على المحل لضعف الحمل على الّ 
،و�قــول  الــد�تور فاضــل  )١٠(منــادى مســتقًال معنــى �قولــه :" فــالرفع أولــى تنبیهــًا علــى اســتقالله معنــى "

ل) ففیها لغتان: الرفع والنصب وال ینبني علیهما أألة :" حر�ة المعطوف المعرف بـ (السامرائي في المس

 ٢١٢/ ٤لمقتضب :ا - ١
   ١٨٧/ ٢ینظر: �تاب سیبو�ه :  - ٢
خمــر الطر�ــق: هــو �ــّل مــا �ســتر مــن شــجر ، ٢٣٣/  ٣،وهمــع الهوامــع :  ٥١٦/  ٢، وشــرح الكاف�ــة فــي النحــو :١١١/ ١ینظــر : اللمــع فــي العر��ــة  : - ٣

 وغیره
 ٣٢١/  ١، وشرح المفصل البن �ع�ش :  ١١١ / ١اللمع في العر��ة  :ینظر :  - ٤
،  ٣٦١، قــرأ روح وز�ــد بــن �عقــوب �ــالرفع ، وقــرأ ال�ــاقون ورو�ــس �النصــب ، ینظــر : الم�ســوط فــي القــراءات العشــر ، أحمــد االصــبهاني : ١٠ســ�أ :  - ٥

 ٣٤٩/  ٢والنشر في القراءات العشر : 
 .  ٣٦٥/ ١الكاف�ة: ، وشرح الرضي على ١٤/ ٢،  وشرح الكاف�ة الشاف�ة: ٣/ ٢، وشرح المفصل: ٢١٢/ ٤ینظر: المقتضب:  - ٦
 ١٨٦/  ٢المقتضب :  - ٧
 ٣٦٥/  ١، وشرح الرضي على الكاف�ة :  ٢٥٩/ ٣، وشرح التسهیل : ٣٧٥، والب�ان في شرح اللمع : ٣/  ٢ینظر : المقتضب :  - ٨
 ٥١٦/  ٢شرح الكاف�ة في النحو :  - ٩

 ٣٦٥/  ١شرح الرضي على الكاف�ة :  - ١٠

                                                           



- ۱۱٤ - 

المقصــــود عنــــد  اخت�ــــار الرفــــع ؛ ألنــــه منــــادى مســــتقل وهــــووالــــراجح  لــــدي ، )١(اخــــتالف فــــي المعنــــى "
 المخاطب . 

اختلـــف الكوفیـــون وال�صـــر�ون فـــي  تقـــد�م المســـتثنى علـــى تقـــد�م المســـتثنى علـــى المســـتثنى منـــه :-٦
قولنــا": إالَّ ز�ــدًا ضــر�ني القــوم ، فــذهب الكوفیــون إلــى جــواز نحــو المســتثنى منــه فــي ســعة الكــالم فــي 

 ، وحجتهم هو �ثرة السماع من �الم العرب ، من  ذلك قول الشاعر : )٢(ذلك
 )٣(َوَما ِلي ِإالَّ َمْذَهَب الَحقِّ َمْذَهبُ          َوَما ِلي ِإالَّ آَل َأْحَمَد ِشْ�َعٌة 

م المســـتثنى ( م المســـتثنى ) علـــى المســـتثنى منـــهأحمـــد فقـــدَّ ( مـــذهب الحـــق ) علـــى (شـــ�عة ) ،و�ـــذلك قـــدَّ
(مــذهب ) ،وأصــل الكــالم :مــالي شــ�عة إّال آل أحمــد ، ومــالي مــذهب إالَّ مــذهب الحــق ،  المســتثنى منــه
 وقول اآلخر :

ُیوَف وَأْطَراَف الَقَنا َوَزرُ        الناس َأْلٌب علینا ف�َك ل�س لنا   )٤(إال السُّ
وأصــل الكــالم: لــ�س لنــا وزر وملجــأ نلجــأ إل�ــه إال  )وزر(علــى المســتثنى منــه  (الســیوف) م المستثنىقــدَّ 

،  كـــان الكـــالم أم منفً�ـــا موجً�ـــا ، وذهـــب ال�صـــر�ون إلـــى امتنـــاع تقد�مـــه ســـواء أ الســـیوف وأطـــراف القنـــا
) ف�مــا قبلهــا ، وهــذا غیــر جــائز ؛ألنَّ (إّال)  حــرف نفــي �ــأتي وحجــتهم أ نَّــه یــؤدي إلــى عمــل ما�عــد (إالَّ

)، مــا �عمــل  االســتفهام ، وحــرف االســتفهام ال�عــدها االســم والفعــل �حــرف  �عــده ف�مــا قبلــه ،و�ــذلك (إالَّ
المعنـى إالَّ ز�ـدًا ،  وأ قولنـا : ماجـاءني أحـٌد إالَّ ز�ـدٌ  ّن االسـتثناء �شـا�ه البـدل ، ففـيتمسك �أومنهم من 
البــدل تــا�ع  مشــابهته للبــدل امتنــع تقد�مــه ، �مــا لــم  �جــز تقــد�م البــدل علــى المبــدل منــه ،؛ألنَّ لواحــد ، ف

، ووافق ابـن فـالح رأي الكـوفیین ، إذ �قـول :" ) ٥(والمبدل منه متبوع ،وحكم التا�ع أن �كون �عد المتبوع 
، أمَّـا رضـي الـدین فقـد وافـق ال�صـر�ین  )٦(تقدم المستثنى على المستثنى منه شائع وارد في لغـة العـرب"

؛ألنه لم �سمع من �الم العرب ، والق�اس �منعه ، �قوله:" واألولى مـذهب ال�صـر�ین لعـدم السـماع مثـل 
 .)٧(هذا ، و�منعه الق�اس أ�ضًا "

 تعیین المضاف إل�ه المحذوف : -٧
 في قول الشاعر : اختلف النحاة في تعیین المضاف إل�ه المحذوف،

 ٣٣٣/  ٤معاني النحو :  - ١
 )٤٦(المسألة ۲۷٦/  ۱ینظر : االنصاف في مسائل الخالف :  - ۲
 ۲)، وش�رح الرض�ي عل�ى الكافی�ة : ۳٦(المس�ألة  ۲۲۳/  ۱، وینظ�ر : االنص�اف ف�ي مس�ائل الخ�الف: ٥۱۷دیوان الكمیت ب�ن زی�د االس�دي : ینظر :  - ۳
/۸٤   ، 
 ٤۳وان كعب بن مالك االنصاري :  دی  - ٤
 )٤٦(المسألة ۲۷٦/ ۱الخالف: ینظر : االنصاف في مسائل  - ٥
 ۷۱۰/  ۲شرح الكافیة في النحو : - ٦
 ۸٤/ ۲شرح الرضي على الكافیة :  - ۷

                                                           



- ۱۱٥ - 

 )١( هَة قارٍح نهِد الُجزاَرهْ               ُعاللَة أو ُبداإّال 
) ، قـارحنَّ (عاللـة ) أضـ�فت إلـى االسـم المجـرور (أ إلى  على ثالثة آراء: االول : ذهب سیبو�هفكانوا 

أو بداهتـــه ، فحـــذف الضـــمیر قـــارح و(بداهة)أضـــ�فت إلـــى ضـــمیره فـــي الحق�قـــة ، والتقـــدیر : إالَّ عاللـــة 
لالختصار ، و�لمة (البداهة ) أقحمت بین المتضا�فین على ن�ة التأخیر ، وتقدیره : إالَّ عاللة أو بداهة 

ه مـن ى حقَّـوفَّ "ألن األول إذا ورد فحكمـه أن ُیـ )٢( ، فالحذف جاء من الثاني ، �ستغني �ه �ـاألول قارح 
ّن ماأضـــ�ف إل�ــــه أ إلــــى)٥(د ،والثـــاني : ذهــــب المبـــرّ  )٤( ســــیبو�ه، وقــــد اختـــار ابــــن جنـــي رأي )٣(اللفـــظ "

َأَراَد ِإالَّ عاللــة قــارح َأو  د "ول ، قــال المبــرّ دلیــل علــى حــذف المضــاف إل�ــه مــن األ المضــاف الثــاني ،
اء ، والثالـث : ذهـب الفـرّ )٧( ، وهو اخت�ـار الزمخشـريّ  )٦( "بداهة قارح َفحذف األول لَبَ�ان َذِلك ِفي الثَّاِني

) ، فـال �كـون فـي الكـالم قـارحقد أضـ�فا إلـى اسـم واحـد ( نَّ المضافین (عاللة )و(بداهة) ،أ إلى)٨(اء الفرّ 
ـــي الشـــیئین اء :" حـــذف مـــن المضـــاف االول ، وال مـــن المضـــاف الثـــاني، �قـــول الفـــرّ  ـــَذا ِف إّنمـــا َ�جـــوز َه

صـار إل�ـه سـیبو�ه أقـوى ؛ :" فمـا ، واختار ابن فالح رأي سـیبو�ه ، �قولـه)٩("َ�ْصَطح�ان مثل الید والرجل
ـا الرضـيّ  )١٠(" ألّنه جار على ق�ـاس تكر�ـر األسـماء ، ألنـه �جعـل للثـاني ضـمیرًا �عـود إلـى األول  ، وأمَّ

 المضــــاف بــــین الفصــــل مــــن ســــیبو�ه یلــــزم لمــــا أقــــرب، المبــــرد د ، �قولــــه :" ومــــذهبفاختــــار رأي المبــــرّ 
 .)١١(السعة" في إل�ه والمضاف

 المنادى :دخول الم االستغاثة على -٨
 اختلف الشارحان في دخول الم االستغاثة على المنادى ، في قول الشاعر :

 )١٢(رارالفِ  أینَ  �ال�كر أینَ      �اَل�كر أْنِشُروا لي ُ�َلْی�ا       

 ٨٥٨/  ٢، وشرح الكاف�ة في النحو :  ٧٨ینظر : دیوان االعشى  : - ۱
/  ٢شــرح الرضــي علــى الكاف�ــة : ، و ٨٥٨/ ٢، وشــرح الكاف�ــة فــي النحــو :٢٢/ ٣، وشــرح المفصــل البــن �عــ�ش :  ١٧٩/  ١ینظــر : �تــاب ســیبو�ه :  - ٢

٢٢٥ 
 ٣٤/  ٢شرح �تاب سیبو�ه : - ٣
 ٤٠٩/  ٢ینظر : الخصائص :  - ٤
 ٢٥٨/  ٢، وشرح الرضي على الكاف�ة :  ٢٢٨/ ٤ینظر : المقتضب :  - ٥
 ٢٢٨/ ٤المقتضب :  - ٦
 ١٣٦ینظر : المفصل في علم العر��ة :  - ٧
  ٣٢٦/  ٢:  على ألف�ة ابن مالك ، وشرح االشموني٣/٨١ینظر : شرح ابن عقیل على الف�ة ابن مالك:  - ٨
 ٣٢٢/  ٢معاني القران للفراء :  - ٩

 ٨٥٨/  ٢شرح الكاف�ة في النحو :  - ١٠
 ٢٥٩/ ٢شرح الرضي على الكاف�ة :  - ١١
 ، والبیت للمھلھل بن ربیعة ۱٦۲/  ۲، وخزانة االدب : ۳٥۳/  ۱: شرح الرضي على الكاف�ة ، و   ٥۰۷/ ۲ینظر : شرح الكافیة في النحو : - ۱۲

                                                           



- ۱۱٦ - 

علــى رأي ســیبو�ه فــي قولــه (�ــال�كر ) دخلــت الم االســتغاثة علــى المنــادى  ،إذ �قــول :" فاســتغاث بهــم 
د. وأما قوله �ا َل�كٍر أین أیَن الِفراُر فإنما استغاث بهم لهم، أي لَم یوهذا منه وعید وتهدلُینشروا له ُ�لی�ًا. 

ـــیهم ووعیـــدا" ون؟ اســـتطالةً تفـــرّ  ـــى و  ،)١(عل ـــالم فـــي البیـــت ه)أ٣٣٨اس (تجعفـــر النّحـــ رأي أبـــيعل ّن ال
، وذهـب االعلـم )٢("أنشـروا لـي �لی�ـاً ِإنََّما َیدُعوُهم لیهزأ بهم َأال تـَراُه َقـاَل:  : "إْذ �قول ستهزاء، الشعري لال

:" إْذ �قــــول ه) إلــــى إّن المســــتغاث لــــه هــــو المســــتغاث �ــــه فــــي البیــــت الشــــعري ، ٤٧٦الشــــنتمري (ت
والمســتغاث مــن َأجلــه ِفــي اْلَبْیــت ُهــَو المســتغاث ِ�ــِه َواْلمْعَنــى: َ�ــا ل�كــر أدعــو�م ألنفســكم مطال�ــًا لكــم ِفــي 

و یوافـق  ،)٣("استطالة ووعید َوَ�اُنوا قـد قتلـوا �لی�ـًا َأَخـاُه ِفـي َأمـر ال�سـوس إنشار ُ�َلْیب و�ح�ائه َوَهَذا ِمْنهُ 

علــى ذ�ـــر لمــذ�ور الشــعري ا لبیــت ، واستشــهد  �ا، فــي �ونهــا الم االســـتغاثة  رأي ســیبو�ه ابــن فــالح 
:" إْذ �قـول سـتغاثة ،ل�سـت لالفـالالم عنـده  ، هیوافـق سـیبو�ه رأ�ـ ، أمَّا الرضي فال)٤(المستغاث �ه وحده 

ــأن هــذا الم االســتغاثة، �إوقــولهم  ه اســتغاث بهــم لنشــر �لیــب واســتغاث بهــم للفــرار، تكلــف، وال معنــى ّن
 .)٥("لالستغاثه ههنا، ال حق�قة وال مجازاً 

 المسائل النحو�ة�عض وفي أدناه جدول یوضح اختالف الشارحین في 
 

 الشارحیناختالف 
 )حاشا( في القول -۱
 )لیس(بـ المشبھة) ما( إعمال -۲
 )اللھم( أصل -۳
ً  توكیداً  النكرة توكید -٤  معنویا
 )ال(بـ المحلى المنسوق المفرد المنادى تابع حركة -٥
 منھ المستثنى على المستثنى تقدیم -٦
 المحذوف إلیھ المضاف تعیین -۷
 المنادى على االستغاثة الم دخول -۸

 
 

 ٢١٥/  ٢�تاب سیبو�ه :  - ١
 ١٦٢/ ٢: خزانة األدب ولب ل�اب لسان العرب - ٢
 ١٦٢/ ٢:المصدر نفسه   - ٣
    ٥٠٧/ ٢شرح الكاف�ة في النحو : ینظر:- ٤
 ٣٥٣/  ١شرح الرضي على الكاف�ة : - ٥

                                                           



- ۱۱۷ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الم�حث الثاني
 :الشارحین في االستشهاد  امنهج

"  والجمـُع َنهجـاٌت وُنُهـٌج وُنهـوجٌ ... طر�ٌق َنْهٌج: َبیٌِّن واِضٌح، َوُهَو النَّْهجُ :  جَ هَ نَ " :  �قال  لغة :المنهج 
ج ، ومـنهَ  حَ ُضـان : إذا وَ تَـغَ ج ، لُ نَهـوأَ  ج األمـرُ َهـَوقـد نَ ، نَْھج�ة: طری�ٌق نَْھ�ج وُط�ُرٌق و" َقاَل اللَّْیث  ، )١(

 .)٢(ح "اِض وَ الطَّر�ق الْ نهاج : حه ، والمِ َض الطَّر�ق : وَ 
ومــن  ،عــدة ولــه تعر�فــاتفــي االصــطالح عــن معنــاه اللغــوي ،  �ختلــف المــنهج ال المــنهج اصــطالحًا :و 

:" طائفة من القواعد العامـة المصـوغة وقیل  )٣(تعر�فاته  :" طر�قة �صل بها إنسان إلى حق�قة "أوضح 
الطر�ـق المـؤدي إلـى الكشـف عـن الحق�قـة فـي :" هـو أو ، )٤(من أجـل الوصـول إلـى الحق�قـة فـي العلـم "

 (نھج) ۳۸۳/  ۲لسان العرب :  - ۱
  (نهج) ٦٢/  ٦تهذیب اللغة :  - ۲
     ۱۳منھج البحث األدبي ، علي جواد طاھر : - ۳
 ۸۲منھج البحث اللغوي ، محمود یاقوت : - ٤

                                                           



- ۱۱۸ - 

العلوم ، بواسطة طائفة من القواعد العامة ، ته�من علـى سـیر العقـل ، وتحـدد عمل�اتـه حتـى �صـل إلـى 
 .)١(نت�جة معلومة "

ابـــن فـــالح والرضـــي فـــي االستشـــهاد �ـــالقرآن الكـــر�م والقـــراءات القرآن�ـــة والســـنة النبو�ـــة  يســـأعرض منهجـــو 
 :ما�أتي  وفق الشر�فة والشعر العر�ي ، و��ان ذلك على

 ن الكر�م :قرآأوًال / ال
صفحة من شـرحه تخلـو مـن آ�ـة قرآن�ـة فیندر أن تجد  ، �كثر من االحتجاج �القرآن الكر�م كان ابن فالح 

  : أتيما�ك و��ان ذلك  ، 
 . )٢( )وفي التنز�ل(وأ )قوله تعالى (و)أقال تعالى ( :مسبوقة �ع�ارة ن�ة آاآل�ة القر ابن فالح یذ�ر  
 

�ه حذف المفعول �المه على منها في  ،�ة في المسألة النحو�ة الواحدة  وقد �ستشهد �أكثر من آ�ة قرآن

 :وقولـه تعـالى ،  )٤( ﴾ُكن�تُۡم تَۡزُعُم�ونَ  ٱلَّ�ِذینَ أَۡیَن ُشَرَكآِءَي  ﴿ :استشهد �قوله تعالى ،  )٣(مطلقًا 

ٌم َعلَٰى ِعبَاِدِه  ﴿ ذَا ﴿ :وقوله تعالى ،  )٥( ﴾ ٱۡصَطفَٰىٓۗ  ٱلَِّذینَ َوَسلَٰ ُ  بَعَثَ  ٱلَِّذي أََھٰ  ﴾ َرُسوالً  ٱ�َّ
)٦( . 
منهـا فـي �ــاب (المبتـدأ والخبــر) فـي أنَّ المبتـدأ اســم یـدلُّ علــى الـذات ، والخبـر هــو محـطُّ الفائــدة ، وأنَّ  

  ﴿ :قولـــه تعـــالى �الخبـــر ینـــزل منزلـــة المبتـــدأ علـــى طر�ـــق التشـــب�ه  ، واستشـــهد ابـــن فـــالح علـــى ذلـــك 
ُجھُٓۥ  تُُھمۗۡ  َوأَۡزَوٰ َھٰ م الشـاهد الشـعري علـى الـنص القرآنـي  .  )٧( ﴾  أُمَّ فـي ، منهـا وفي �عـض األح�ـان ُ�قـدَّ

ى تســـعة أضـــرب ، منهـــا خمســـة ) جـــاءت فـــي لغـــة العـــرب علـــأنَّ (ُفَعـــل�ـــاب (الممنـــوع مـــن الصـــرف ) 
 حداها تكون صفة �ـ(ُحطم) و(ُلبد) واستشهد على ذلك �قول الشاعر :مصروفه إ

 )٨(َخَدلَِّج الساَقْیِن َخّفاق الَقَدم      َقْد َلفَّها اللیُل ِ�َسوَّاٍق ُحَطمْ 

 ۸۲المرجع نفسھ :  - ۱
 ۱۳۰،  ۱۰۱،  ۹۳/  ۱ینظر : شرح الكافیة في النحو :  - ۲
 ٤۹۱ -٤۹۰/  ۲ینظر :المصدر نفسھ :  - ۳
 ۷٤، ٦۲القصص :  - ٤
 ٥۹النمل  : - ٥
 ٤۱الفرقان  :  - ٦
 ٦االحزاب:  - ۷
، والبیـــــــت  ٢١٩/  ١، و شـــــــرح الكاف�ـــــــة فـــــــي النحـــــــو : ١١٥/  ١،وشـــــــرح المفصـــــــل :  ٥٥/ ١،والمقتضـــــــب :  ٢٥٣/  ٢ینظـــــــر :كتـــــــاب ســـــــیبو�ه : - ٨

ــــــت ینســــــب   ــــــل والبی ــــــة الخــــــارجي ، وقی ــــــي زغ� ــــــل ألب ــــــيللخطــــــم الق�ســــــي ، وقی ــــــب العجل ــــــل  لألغل ــــــة األنصــــــاري ، وقی ــــــي زغی� ــــــن   ألب ــــــل لرشــــــید ب ، وقی
 رم�ض. 

                                                           



- ۱۱۹ - 

یــذ�ر األقــوال فــي توج�ــه اآل�ــة ، وقــد وأح�انــًا .)١( ﴾ لُّبَ��ًدا َم��االً  أَۡھلَۡك��تُ  یَقُ��ولُ  ﴿ :قولــه تعــالى وذ�ـر 

ابـن قـال ، )٢( ﴾ َس�َوآٌء َعلَ�ۡیِھۡم َءأَن�ذَۡرتَُھۡم أَۡم لَ�ۡم تُن�ِذۡرُھمۡ  ﴿ :، منها قوله تعالى یوافق أو �عترض

:" فف�ـــه ثالثـــة أقـــوال : أحســـنها: أّن ( ســـواء ) خبـــر مقـــدم ؛ ألّن التســـو�ة صـــفة إضـــاف�ة لإلنـــذار  فـــالح
وعدمــه ، والصــفة هــي محــط الفائــدة فهــي الخبــر ، والهمــزة وأم هاهنــا مســتعارتان للتســو�ة منقولتــان عــن 

ا جـــازت اســـتعارتهما االســـتفهام إلـــى التســـو�ة خاصـــة ، والمعنـــى علـــى ال�قـــین ال علـــى االســـتفهام ، و�نمـــ
ونقلهما إلى التسو�ة الشتراكهما في معنى التسو�ة .... ، والقول الثاني ألبي علي : أّن ( سواء ) مبتدأ 
، والجملة الخبر ، وهو ضع�ف ؛ لعدم العائد فیها ، والقول الثالث : أّن (سواء) خبر ( إن) و( أنذرتهم 

ول أن (سـواء ) لـ�س مـن الصـفات التـي لهـا قـوة رفـع أم لم تنذرهم ) فاعل ( سواء ) ، و�ضـعف هـذا القـ
 .)٣("الظاهر 

قوله �أتي �شواهد أخرى من نوعها أو من غیرها ، منها  وال ،  أو �جزء منها قرآن�ة وأح�انًا �كتفي  �آ�ة 
، واسـتدل �قولـه )٤(فتحذف �اؤها �ال خالف  في (غواش ) إنها تكون �االسم المنقوص في حالة الرفع ،

ن لَُھم ﴿ :�قوله تعالى   .)٥( ﴾ َغَواٖشۚ  فَۡوقِِھمۡ  َوِمن ِمَھادٞ  َجَھنَّمَ  ّمِ

القرآنــي ، منهـا فـي تســم�ة المقصـور بهــذا االسـم  ، ألنــه  لنّص �ـاوقـد یوضـح مفهــوم أو مصـطلح نحــوي 

ٞت فِي  ُحورٞ  ﴿ :، واستشهد �قوله تعالى )٦(في اللغة معناه الح�س  ۡقُصوَرٰ  .)٧( ﴾ۡلِخیَامِ ٱمَّ

نَّه ُنقل من (امرأة عروب ) ، وهي التي تكون متحبِّ�ة إلى زوجها ، واسـتدل �أاإلعراب لفظ وفي اشتقاق 

 . )٩(، أي :إنَّ المتكلم �اإلعراب یتحبُب إلى سامعه)٨( ﴾ أَۡتَراٗبا ُعُربًا ﴿ :على ذلك �قوله تعالى 

/  ٢، ابـــــن الجــــــزري :  النشـــــر يف القـــــراءات العشـــــرو ینظـــــر :  مشــــــددة ال�ـــــاء. وقـــــرأ ال�ـــــاقون {ُلَبـــــًدا} خف�فـــــة ال�ــــــاء قـــــرأ أبـــــو جعفـــــر وحـــــده،  ٦البلـــــد   :  - ١
٤٠١ 

ــــو َعْمــــرو آنــــذرتهم آنــــت یهمــــزان ثــــمَّ �مــــدان �عــــد اْلهمــــَزة،  ٦: ال�قــــرة  - ٢ ــــاِفع َوَأُب ــــَرَأ َن ــــة،  َق َل ــــن �ثیــــر أنــــذرتهم ِبَهْمــــَزة َواِحــــَدة غیــــر ُمَطوَّ ــــَرَأ اْب ، ینظــــر :  َوَق
 ٨٦/  ١حجة القراءات، ابن زنجلة : 

 ٣٩٩/ ١ شرح الكاف�ة في النحو : - ٣
 ٢٤٨/  ١:المصدر نفسه  ینظر : - ٤
،  النشـر فـي القـراءات العشـرف عنـه �ـأبي عمـرو، وأدغمـه �عقـوب �كمالـه مـن المصـ�اح ، ینظـر : ، وأدغم ( جهـنم مهـاد) رو�ـس �خـال٤١االعراف  : - ٥

 ٢٨٣/  ١ابن الجزري : 
 ١٨١/ ١شرح الكاف�ة في النحو : ینظر :  - ٦
   ٧٢الرحمن  :  - ٧
 ٦٢٢/  ١َخِف�فا ، ینظر : الس�عة في القراءات ، ابن مجاهد :  )ا�ً رْ عُ (مثقًال َوَقَرَأ حمَزة  )ا�ً رُ عُ (َقَرَأ اْبن �ثیر َوابن عامر والكسائى ،  ٣٧الواقعة:  - ٨
 ١٣٠/ ١شرح الكاف�ة في النحو : ینظر :  - ٩

                                                           



- ۱۲۰ - 

ــا  فــي �ــاب  العــددالمعــدول عــن  منــه استشــهاده علــى  مــن الشــعر ، شــاهد یت�ــع الشــاهد القرآنــي �وأح�اًن

ۡثنَٰى  أَۡجنَِحةٖ  أُْوِليٓ  ﴿ :استشهد على ذلك �قوله تعالى فقد (الممنوع من الصرف ) ،  �ثَ  مَّ �عَۚ  َوثُلَٰ  ﴾ َوُربَٰ
 .)٢(ذئاٌب ت�غَّى الناَس مْثَنى وَمْوَحدُ     ولكنَّما أهلي بواٍد أن�ُسه    ، وذ�ر قول الشاعر :)١(

سـهولة و�سـر � �كثـر مـن االستشـهاد �ـه ، و�لتزمـهنه إف، �القرآن الكر�م  الستشهادأمَّا منهج الرضي في ا
�مكـن تكّلف، و�ستدل �ه علـى صـحة القاعـدة النحو�ـة وتوضـ�حها وفصـاحة التر�یـب ، و تعنت أو ، �ال 
 ما�أتي:ك ه منهجب�ان 

�ستشـــهد قـــد و  .)٣( تعـــالى) هلـــقو  أو( )تعـــالى  قـــال�قولـــه :(ن�ـــة �ســـ�قها �ع�ـــارات آعنـــدما یـــذ�ر اآل�ـــة القر 
فـي �ـاب (المفعـول المطلـق) إذا �ـان المصـدر  منـهخـرى ، شـواهد أ معـه وال یـذ�ر�القرآن الكر�م وحده ، 

ِ ٱبِ  َوتَُظنُّونَ  ﴿ :مجموعًا، �ما في قوله تعالى  .)٤( ﴾ لظُّنُونَا۠ ٱ �َّ

 تعـالى :�أتي بنص اآل�ة القرآن�ة �امًال ، بل �قتصر على موضع الشاهد فیهـا ، مـن ذلـك قولـه  وقد ال

َوأَقَ��اَم  ﴿، وقولــه تعــالى:  )٦( ﴾ لَّ��ِذینَ ٱ َوِس��یقَ  ﴿ ، وقولــه تعــالى  : )٥( ﴾فِیَھ��ا َغ��ۡوٞل  َال  ﴿

لَٰوةَ ٱ  .)٧( ﴾ لصَّ

مطا�قـة الخبـر للمبتـدأ ،  فـي الواحـدة ، منـهالنحو�ـة كثر مـن آ�ـة �ر�مـة علـى المسـألة �ستشهد �ـأوأح�اًنا 
، إذ استشهد �قوله تعالى ، )٨(في اإلفراد والتثن�ة والجمع ، والتذ�یر والتأنیث ، والغی�ة والتكلم والخطاب 

 ١فاطر: - ١
 ، والبیت لساعدة بن جؤیة الھذلي .۲۰۹/  ۱، وشرح الكافیة في النحو : ۱۱٦٦/   ۳ینظر : شرح اشعار الھذلیین :  - ۲
 ۱٤۰،  ۱۰٤،  ۲۳/  ۳، ٤٦۷،  ٤۷،  ۱۷،  ۸/  ۲،  ۱۹۳،  ۱٤۰،  ۱۲۲،  ۱۱۷،  ۱۱۱، ٤۹/  ۱ ینظر : شرح الرضي على الكافیة : - ۳
، وقرئ باأللف (الظنونا ) وص�الً ووقف�اً ، وح�ذفھا وص�الً ووقف�اً ، ینظ�ر : الحج�ة ف�ي ۲۹۹/  ۱، وینظر : شرح الرضي على الكافیة : ۱۰االحزاب : - ٤

 ۲۸۹القراءات السبعة ، ابن خالویھ : 
 ٣٦١/ ١، و�نظر : شرح الرضي على الكاف�ة : ٤٧الصافات :  - ٥
للســین ، ینظــر : جــامع الب�ــان فــي القــراءات  قــرأ الكســائي وابــن عــامر �إشــمام الضــمّ ، و ١٤١/  ١و�نظــر : شــرح الرضــي علــى الكاف�ــة : ،  ٧١الزمـر :  - ٦

 ٨٣٧/  ٢لعثمان الداني : المشهورة الس�ع 
 ١٦/  ٢ح الرضي على الكاف�ة :، و�نظر : شر  ١٨التو�ة :  - ٧
 ٤٥٦/  ٢شرح الرضي على الكاف�ة : ینظر :  - ٨

                                                           



- ۱۲۱ - 

ُ ٱأَنَا  إِنَّنِيٓ  ﴿ :تعالى  ِحیمُ ٱ ۡلغَفُورُ ٱُھَو  ۥإِنَّھُ   ﴿ :، وقوله تعالى  )١( ﴾ �َّ ، وقوله تعالى  )٢( ﴾ لرَّ

 .)٣( ﴾   ۡلَحِكیمُ ٱ ۡلعَِزیزُ ٱ أَنتَ  فَِإنَّكَ   ﴿ :تعالى 

الناف�ــة للجــنس واســمها  )ال(الفصــل بــین وأح�انــًا �ــأتي �الشــاهد الشــعري �عــد الــنص القرآنــي ، مــن ذلــك 

 ، واستشهد �قول الشاعر :)٤( ﴾ َغۡولٞ  فِیَھا الَ  ﴿ :، ووجوب رفع اسمها ، وذ�ر قوله تعالى النكرة 

 .)٥( وال ِلِلما بهم أبدًا َدَواءٌ     َفال �هللا ال ُیْلَفى ِلما بي     
م الشـاهد الشـعري علـى الـنص القرآنـي ،  اوأح�انً  أحـدهما مغـایر للمبتـدأ و�ـون الالخبـر  فـي  مـن ذلـكُ�قـدِّ

 ، واستشهد �قول الشاعر :  اً ى واآلخر عینمعنً 
 )٦(فإنَّما هي إق�اٌل و�د�ارُ         ترتُع ما رتعْت حتَّى إذا اّدكرْت 

ِكنَّ  ﴿:  قوله تعالىاستشهد �و   .)٧( ﴾ َمۡن َءاَمنَ  ۡلبِرَّ ٱَولَٰ

  تُوَعُدونَ  ِلَما َھۡیَھاتَ  َھۡیَھاتَ  ﴿:  ه النص القرآني ، و�عقب عل�ه ، من ذلك قوله تعالىوجِّ یُ وأح�اًنا 

ـلمـا توعـدون اسـتعماالً  �منزلة: �عـداً فهو  �قوله :" اآل�ة الكر�مة �عد  ، إذ عقب الرضي )٨( ﴾ ا فـي ، وأمَّ

  .)٩(" نَ بْ  لم یُ المعنى، فهیهات اسم فعل، و�الَّ 

ۡعلُ�ومٞ  ِكتَ�اٞب  َولََھ�ا إِالَّ  قَۡریَةٍ  ِمن أَۡھلَۡكنَا َوَمآ  ﴿ :ومنها في �اب االستثناء في قوله تعالى   )١٠( ﴾ مَّ

 الجملــة: وقیــل عــام، الحــال صــاحب ألن للحــال، ف�ــه �قولــه :" الــواوالكر�مــة ، ه الرضــي اآل�ــة ، إذ وّجــ

.عمر النشار :  المكرر في ما تواتر من القراءات الس�ع وتحرر، ینظر :  قرأ نافع وابن �ثیر وأبو عمرو �فتح ال�اء، وال�اقون �السكون ،  ١٤طه :    - ١
 ١٤٥/  ٢، ومعاني القراءات لالزهري :  ٢٤٨/  ١
  ١٦القصص :   - ٢
 ١١٨المائدة :    - ٣
 ٤٧الصافات :  - ٤
 ٢، وخزانة االدب :   ٣٨٦/ ١وشرح الرضي على الكاف�ة :  ، ٢٢٨/  ٤، وشرح المفصل البن �ع�ش :  ٢٩١/  ١ینظر : سر صناعة االعراب :  - ٥
 ، والبیت لمسلم بن معبد . ٣٠٨/  ٢
 ٢٥٤/  ١الكاف�ة :  ، وشرح الرضي على ٤٨ینظر : دیوان الخنساء :  - ٦
َقَرَأ نافع وابن عامر خف�فتي النون، و�رفعان  (البّر). وشّدد النون في هذین الموضـعین ابـن �ثیـر وعاصـم وأبـو عمـرو وحمـزة والكسـائّي، ، ١٧٧ال�قرة :  - ٧

 ١٧٠/  ٢والكسائّي، ینظر : الحجة للقراء الس�عة :
)، اهل الحجاز(وأسد، وقرأ ال�اقون �فتح التاء فیهما، وهي لغة )تم�م(قرأ ابو جعفر هیهات هیهات معا �كسر التاء فیهما، وهي لغة ،  ٣٦المؤمنون  :  - ٨

 ١٩٩/ ١مح�سن :سالم القراءات وأثرها في علوم العر��ة ، دمحم )، ینظر : الحجاز
 ٣٠٨/  ١شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٩

 ٤الحجر :  - ١٠
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، جملـة هـي التـي وصـفته الموصـوف بـین الفصل لحصول �الواو وأتوا للنكرة، صفة  للصـفة فحصـل �ـإالَّ
، جملة، �كونها: بوجهین الموصوف من انفصال  .)١(را�طة " �الواو فجْيء و�إالَّ

 
 القراءات القرآن�ة:ثان�ًا / 

 :ا �أتي في القراءات القرآن�ة م �الحظ على منهج ابن فالح

   ﴿ :في الغالب عندما یذ�ر القراءة ینسبها الى قارئها ، منها قـراءة الشـامي وأبـي �كـر فـي قولـه تعـالى 

 نَّ قُ�ۡل إِ  ﴿ فـي قولـه :قـراءة أبـي عمـرو منهـا و  ، )٣(، بنون واحدة وتشدید الج�م)٢( ﴾ۡلُمۡؤِمنِینَ ٱي جِّ  ۨنُ 

ِۗ  ۥُكلَّھُ  ۡألَۡمرَ ٱ بن وثـاب ، وطلحـة اقراءة حمزة من الس�عة ، والنخعي ، وقتادة ، و�حیى منها ، و  )٤( ﴾ ِ�َّ

 ﴾ ۡألَۡرَحامَۚ ٱوَ  ۦتََسآَءلُوَن بِھِ ﴿ :في قوله تعالى ، )٥(وطلحة بن مصرف ، واألعمش من غیر الس�عة 

 �التـاء فـي قولـه تعـالى :یذ�ر القراءة من دون نس�ة إلى أصحابها ، منها قراءة من قـرأ وأح�اًنا  . )٦( ﴾
��دٞ  ﴿ ، وفــي قولــه تعــالى :)٧(﴾ یَۡلتَِقۡط��ھُ بَۡع��ضُ ﴿  َحمَّ ُس��وُل  مُّ ِۚ ٱرَّ آُء َعلَ��ى  ٓۥ َمعَ��ھُ  لَّ��ِذینَ ٱوَ  �َّ أَِش��دَّ

(أشداَء) و(رحماَء) علـى أّنـه حـال مـن الضـمیر فـي معـه : ، القراءة بنصب)٨(﴾ ُرَحَمآُء بَۡینَُھمۖۡ  ۡلُكفَّارِ ٱ

  ألّنه صلة .

 ، )٩( ﴾ُطٗوى ٱۡلُمقَدَِّس  ٱۡلَوادِ بِ ﴿ : ، منها في قوله تعـالى ةالقرآن� �ةآلفي اوقد یذ�ر أكثر من قراءة 

) ، فإنــه جعلــه علمــًا علــى الــوادي ، وهــو مــذ�ر فانصــرف إذ لــ�س ف�ــه إال ى " فمــن قــرأ بتنــو�ن ( ِطــوً  ،

 ١٠٢/  ٢اف�ة : شرح الرضي على الك - ١
ي   ، وقــرأ ال�ـاقون بنــونین والتخف�ــف ، ینظـر :٨٨االنب�ـاء:  - ٢ ســ ق� ل ا ي  ا ، مكــ ا وحججهـ هــ ل عة وعل � ســ ل ا ءات  را قـ ل ا وه  ن وجــ كشــف عـ ل ا ر  نظــ ی
:٢/١١٣ 
 ٣٤١/  ١ینظر : شرح الكاف�ة في النحو : - ٣
الكاف�ــة  شــرح، و�نظـر:   ١٧٧والقــراءة المنسـو�ة ألبــي عمـرو برفــع �ــل ، وال�ـاقین بنصــبها ، ینظـر : حجــة القــراءات ألبـي زرعــة :،  ١٥٤ال عمـران :  - ٤

 ٩٤٢/ ٢: في النحو 
 ٩١٧/  ٢ینظر : شرح الكاف�ة في النحو : - ٥
  ٢٢٦/  ١الس�عة في القراءات: :ینظر، ، فقرأ حمزة وحده: واألرحام �الخفض، وقرأ ال�اقون: واألرحام نص�ا  ١٨٨،  ١النساء :  - ٦
 ٨٠٦/  ٢، وشرح الكاف�ة في النحو :  ٢٥٩/ ٣، وقرأ (تلتقطه) مجاهد ، وأبو رجاء ، والحسن ، وقتادة ، ینظر : الكشاف :  ١٠یوسف :  - ٧
 ٣٨٩/  ١شرح الكاف�ة في النحو :: ، و�نظر  ٢٩الفتح :  - ٨
السمال ، وعكرمة ، وغیره ، و�التنو�ن : نافع ، وابن �ثیر ، و�عقوب ، وغیره ،  تنو�ن الحسن ، واالعمش ، وابو ، قرأ �ال١٦، والنازعات :  ١٢طه : - ٩

ا، ینظر :  ا وحججه ه ل عة وعل س� ل ا ت  ءا را ق ل ا لكشف عن وجوه   ٩٦/  ٢: ا
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فإنـه ال ینصـرف ، إّمـا ألنـه ، )طـوى  ( التعر�ف، و�كون بدًال منه أو عطف ب�ان ، ومن قرأ �غیر تنـو�ن
اســم لل�قعــة  فــال ینصــرف للتعر�ــف والتأنیــث ، و�مــا ألنــه معــدول عــن ( طــاو ) ، والمــانع لــه التعر�ــف 

فمـن قـرأ �ـالرفع فإنـه اسـم ، �قول ابـن فـالح :" )٢( ﴾  بَۡینَُكمۡ  تَّقَطَّعَ  لَقَد ﴿ :،وفي قوله تعالى )١(والعدل"
 �النصــب فعلــى الظــرف ، والفاعــل مقــدر أي : أمــر�م بیــنكماســم غیــر ظــرف �معنــى الوصــل ، ومــن قــرأ 

 لُّھُ كُ  األمرُ  یُۡرَجعُ  َوإِلَۡیھِ  ﴿ :نَّ هذه القراءة شاذة ، منها القراءة الشاذة  في قوله تعالىوقد یذ�ر أ .)٣("

بنصــب المفعــول مــع بنــاء الفعــل للمفعــول ، فــإّن القــائم مقــام الفاعــل �عــود علــى الغیــب ، ،"  )٤( ﴾ لُّ��ھُ كُ 

و�ـذلك ذ�ـر القـراءة الشـاذة  ،)٥(األمر �فقد الخـافض ، أي : و�ل�ـه ُیرجـع الغیـب فـي األمـر �لـه "ونصب 

 .)٦( ﴾لََھٖب َوتَبَّ  ویََدآ أَبِ  تَبَّۡت  ﴿: في قوله تعالى

 ٱل�نَّۡفسَ َعلَ�ۡیِھۡم فِیَھ�آ أَنَّ  َوَكتَۡبنَ�ا ﴿: وقد �قـوم بتوج�ـه القـراءة و�عقـب علیهـا ، منهـا فـي قولـه تعـالى 

وهـي تحتمـل وجهـین  اآل�ة الكر�مـة ، �قولـه :"على إذ �عقب ابن فالح  )٧( ﴾ ٱۡلعَۡینِ بِ  ٱۡلعَۡینَ وَ  ٱلنَّۡفِس بِ 

:أحــدهما : أّن �ــل معطــوف مــع مــا یل�ــه جملــة مســتقلة ، أي : والعــین مــأخوذة �ــالعین واألنــف مــأخوٌذ 
: العطف على المعنى ، أي :  �األنف ، واألذن مأخوذة �األذن ، والسن مأخوذة �السن ، والوجه الثاني

 .)٨("و�تبنا علیهم النفس �النفس والعین �العین ، على أّن سیبو�ه �جّوز العطف على محل المفتوحة

تِ  فِي إِنَّ  ﴿ :و�ذلك في قوله تعالى  َوٰ تٖ  َوٱۡألَۡرِض  ٱلسََّمٰ ۡلُمۡؤِمنِینَ  َألٓیَٰ   ﴿:  :إلى قولھ تع�الى  ﴾ لِّ
حِ  َوتَۡصِریفِ  یَٰ ٞت  ٱلّرِ في عطف ( تصر�ف الر�اح ) علـى ( السـموات ) ،  ،)٩( ﴾    یَۡعِقلُونَ  لِّقَۡوٖم  َءایَٰ

 ٢٢٠/ ١شرح الكاف�ة في النحو :  - ١
الء ، وابــن عــامر ، وعاصــم ، ومجاهــد ، وقــرأ �النصــب عبــد هللا بــن مســعود ، ومجاهــد ، قــرأ برفــع بیــنكم ابــن �ثیــر ، وأبــو عمــرو بــن العــ٩٤االنعــام :  - ٢

ها وحججها واألعمش ، ینظر : ل عة وعل س� ل ا ءات  را ق ل ا لكشف عن وجوه   ٣٧٤/ ٢،الكشاف :  ٤٤٠/ ١:  ا
 ٢٩٠/  ١شرح الكاف�ة في النحو:  - ٣
 ٣٥٣، وقرأ ال�اقون �فتح ال�اء ، ینظر حجة القراءات ألبي زرعة : قرأ نافع وحفص �ضم ال�اء على مالم ُ�سمَّ فاعله،  ١٢٣هود :  - ٤
 ۳٤۲/  ۱شرح الكاف�ة في النحو: - ٥
 ١٦٢/  ١، وشرح الكاف�ة في النحو : ١٨٢�نظر : مختصر في شواذ القراءات :و ، ١المسد : - ٦
عة  ، و٢٤٤القراءات :  ، قرأ الكسائي  �الضم ، وقرأ ال�اقون �النصب ینظر :  االس�عة في ٤٥المائدة :  - ٧ س� ل ا ت  ءا را ق ل ا كشف عن وجوه  ل ا

ا ا وحججه ه ل  ٤٠٩/ ١: وعل
 ٩١٥/  ٢شرح الكاف�ة في النحو : - ٨
/  ٢، قرأ حمزة والكسائي و�عقوب (آ�ات)�كسر التاء ، وقرأها ال�اقون برفع التاء ، ینظر : النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري  :٥-٣الجاث�ة : - ٩

٣٧١ 
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، فقد وجه ابـن ، و ( آ�ات ) على ( آ�ات ) على القراءتین إحداهما على اللفظ ، واألخرى على المحل 
تصــر�ف أحــدهما : منــع العطــف ، وجعــل الثــاني مبتــدأ ، و( فــالح قــراءة الرفــع علــى وجهــین ، �قولــه :" 

الر�اح ) خبره تقدم عل�ه ، والجملة مستقلة ، والثاني : أّن ( آ�ات ) أ�ضًا تأكید آل�ات على المحل �مـا 
 . )١(" �عطف على المحل

 :�أتي  ما ه علىب�ان ف�مكن القراءاتفي منهج الرضّي أمَّا 
رواتهــم ، منهــا قــراءة فــي الغالــب ینســب القــراءات إلــى أصــحابها ، وهــم فــي أغلــبهم مــن القــّراء الســ�عة أو 

، وقـراءة نـافع فـي قولـه تعـالى )٢( ﴾ َواْألَْرَح�امِ  بِ�ھِۦ تََسآَءلُونَ  ٱلَِّذي ﴿:، في قوله تعـالى  حمزة �الجرِّ 

 .)٤(، �سكون ال�اء ، وقرأها ال�اقون محّركة  )٣( ﴾َوَمۡحیَايْ ﴿ :

یَ�ذَّكَُّر  أَۡو     ﴿ فـي قولـه تعـالى : )٥((َفَتنَفَعُه)  �عزو القراءة إلى أصحابها ، منها من قرأ النصب وقد ال

ۡكَرٰىٓ فَتَنفَعَھُ  ا َمِن  ٱلذِّ  ٱۡلعَِش�ّيِ وَ  ٱۡلغَ�َدٰوةِ بِ  ﴿ :. ومنها قراءة من قرأ في قولـه تعـالى )٦( ﴾ٱۡستَۡغنَٰى أَمَّ

یذ�ر القراءة �أنها شاذة ، منهـا فـي قولـه تعـالى  هونجد  .)٨(، في مجيء (غدوة) جنسًا في القرآن )٧( ﴾

في أنَّ (حین ) مجرورة بــ(من) مقـدرة �عـد (الت) ، والتقـدیر :  ،) ٩( ﴾ َوَالَت ِحیَن َمنَاٍص  ﴿:تعالى 

 هـافی موتـا�عه الكوفیـون، ا. ومنهـا القـراءة الشـاذة التـي اسـتدل بهـ )١٠( الت من حـین ،  وهـي قـراءة شـاذة
من �اب األولى ، ال أنَّه واجب ، في  الفاعل �قوم مقام المجرور �ه المفعولأنَّ على   �عض المتأخر�ن

َل َعلَۡیِھ  ﴿: قوله تعالى  .)١() ٱۡلقُۡرَءانَ  (النصب قراءة ، على )١١( ﴾ ٱۡلقُۡرَءانُ لَۡوَال نُّزِ

 ٩٢٧/  ٢الكاف�ة في النحو : شرح - ١
، قــرأ حمــزة وحــده: واألرحــام �ــالجر، وقــرأ ال�ــاقون: واألرحــام نصــ�ا، ینظــر حجــة القــراءات  ٣٣٦/ ٢، و�نظــر : شــرح الرضــي علــى الكاف�ــة:  ١النســاء : - ٢

 . ١٨٨ألبي زرعة :
  ١٦٢االنعام :  - ٣
 ٣٩٢/ ٤، وشرح الرضي على الكاف�ة : ٤٤٠/ ٣ألبي علي الفارسي : الحجة للقراء الس�عةینظر :  - ٤
  ٦٣/  ٣شرح الرضي على الكاف�ة : ینظر : - ٥
 ٧٤٩:  ألبي زرعة قرأ عاصم �النصب ، وقرأ ال�اقون �الرفع ، ینظر : حجة القراءات،  ٥-٤ع�س :  - ٦
 ٢٢٣/  ١، ابن الجزري : في القراءاتشرح طی�ة النشر ، قرأ ابن عامر �ضم الغین ، ینظر : ٢٨الكهف :  - ٧
 ٤١٥، قرأ ابن عامر �ضم الغین ، وقرأ ال�اقون �الفتح ، ینظر : حجة القراءات : ٤٩٩/  ١ینظر : شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٨
 ٣٥٢/  ١: المكرر في ما تواتر من القراءات الس�ع وتحرر، ینظر :  ووقف علیها الكسائي �الهاء، وال�اقون �التاء،  ٣ص : - ٩

  ١٩٩/  ٢ینظر : شرح الرضي على الكاف�ة :  - ١٠
 ٣٢الفرقان : - ١١

                                                           



- ۱۲٥ - 

�ح أو اللحن أو الضعف م قواعد النحو المقررة عند النحاة على القراءات ، و�صفها �القحكّ و�الحظ أنَّه �ُ 
 ،مصـــدراً  المضـــاف �ـــانو  ،بـــین المضـــاف والمضـــاف إل�ـــه  �ـــالمفعول ، منهـــا فـــي الفصـــلأو التكلـــف 

 ﴾ ھمئِ ش�ركا   أوالَدُھ�مْ  قت�َل   ﴿طعن فـي قـراءة ابـن عـامر إذ له على السعة ، فاعال إل�ه والمضاف
ِدِھۡم ُشَرَكآُؤُھمۡ  ﴿: في قوله تعالى  )٢(  . )٣( ﴾ قَۡتَل أَۡولَٰ

، �فـــتح النـــون )٤( ﴾  فَیَُك���ونُ  ُك���ن ﴿: ومنهـــا  وصـــفه قـــراءة أبـــي عمـــرو بـــن العـــالء فـــي قولـــه تعـــالى 

فــي قولــه  )٦(و�ــذلك وصــفه قــراءة حمــزة �الضــعف،  )٥(وقرأهــا الجمهــور �ــالرفع  ، فیهــا تكلــفٌ ،(ف�كــوَن)

،وهـو عنـد النحـاة  )٨(، �كسر ال�اء، وقرأها ال�اقون �فـتح ال�ـاء )٧( ﴾ بُِمۡصِرِخيَّ  أَنتُم َوَمآ   ﴿ تعالى :

 ضع�ف .
 الحدیث النبوي الشر�ف :ثالثًا / 

حسـب موضـع أو مناسـ�ة �، نجده متنوعًا إذ �ستشهد �ه  �الحدیث النبوي شهاد االستمنهج ابن فالح في 
 : معینة ، ونالحظ ف�ه ما �أتي 

منهـا  سـتئناس والتمثیـل ، أو لال في توضـ�ح مفهـوم أو مصـطلح،�الحدیث النبوي ابن فالح أح�انًا �أتي 
الثَّیِّ�ُب و تُْس�تَأَْمرُ  اْلبِْكرُ  " ) :صمن قول الرسول ( ) استدل عل�ه لغةً �معنى الب�ان في مفهوم (اإلعراب

،   المنصــرف لغــةً أي یبــین، وفــي �ــاب (الممنــوع مــن الصــرف) فــي  معنــى )٩("  یُْع��ِرُب َعْنَھ��ا ِلَس��انَُھا
 .)١٠(" ◌ً َوَال َعْدال َصْرفاً له َال َ�ْقَبُل ُهللا  ) :"صاستدل �قول الرسول األعظم (

 والقـرآن) َنـزَّل( مـثقًال  والـزاي النـون  �فـتح خلید بن هللا وعبید علي بن ز�د وقرأ،  �الرفع والقرآن)  َنَزلَ ( مخففة والزاي النون  �فتح الجحدري  عن الُمَعّلى قرأ - ١
 الرضـي شـرح ، و٣٤٩  / ٦: الخطیـب اللط�ـف عبـد،  القراءات معجم:  ینظر،  الفاعل عن النائب والقرآن للمفعول �البناء)  ُنزِّل( الجماعة وقرأ،  �النصب

 . ٢١٩/  ١: الكاف�ة على
 ٢٦١- ٢٦٠/ ٢:  الكاف�ة على الرضي شرح ینظر : - ٢
 ١٣٧االنعام : - ٣
 ١١٧ال�قرة : - ٤
 ٨٨، والحجة في القراءات الس�عة ، ابن خالو�ه :١١٩/  ٤ینظر : شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٥
 ٢/٢٦٥ینظر : شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٦
 ۲۲ابراھیم : - ۷
 ٢/٢٦٥لكاف�ة : شرح الرضي على او  ، ۱۱٦، والحجة في القراءات السبعة ، ابن خالویھ : ۳٦٤ینظر : السبعة في القراءات  ، ابن مجاھد  : - ۸
 ۱۲۹/ ١شرح الكاف�ة في النحو :، و ٣١٢/ ٢سنن ابن ماجة : :ینظر - ۹

 ١٣٨/  ١شرح الكاف�ة في النحو :و ،  ۲۰۲/  ۱ینظر : مسند احمد : - ۱۰

                                                                                                                                                                                            



- ۱۲٦ - 

 َرِحَم ُهللا اْمرًأ أْصَلَح ِمْن ِلَسـانه قوله (عل�ه الصالة والسالم) :"ابن فالح ستئناس ذ�ر وفي التمثیل واال 
 " اتِ غَ اللُّ  رِ ائِ سَ  نِ یْ بَ  نْ مِ  ةِ �َّ �ِ رَ �العَ  ونَ مُ كلَّ تَ ة یَ نَّ ة في الجَ نَّ الجَ  لَ إنَّ أهْ  ، وقوله (عل�ه الصالة والسالم):")١("

" 
ن إعرا�ــه ، منهــا فــي قــول النبــي و�وضــح معنــاه و�بــیّ  وفــي �عــض األح�ــان یوجــه الحــدیث النبــوي ، .)۲(
ابــن فــالح  هــهُ ، إذ وجّ )٣(" وا ُقَرِشــيٌّ َ�مــاٍن َلــْ�َس ِمــن ِذي َوَال ُذو  إّنــه:" فــي صــفة المهــدي (عــج) ) ص(

على مجرور ؛ حرصًا إلزالة الل�س عن السامع ؛  فإنما رفع الثاني و�ن �ان نسقاً ووضح معناه �قوله :" 
ألنه إن أل�س اللفظ األول لم یل�س الثاني ، أي : ل�س هو من األذواء ، وهم ملوك ال�من (ذو�زن)، و( 

 . )٤()"و(ذو األذعار)،و(ذو األكتافو( ذو الِكالع )، ، ذو جدن )، و ( ذو ُرَعین )، و( ذو فا�ش )
توضـح المبتـدأ التـي المبتدأ والخبر في التعر�ف والتنكیر، مع القر�نة الدالة على استواء �المه في  ومنه

َذَكـاُة اْلَجِنـیِن  ) :" ة ،وذ�ـر الشـارح قولـه (ع، جاز تقـد�م الخبـر ، نحـو أبـو یوسـف أبـو حن�فـ من الخبر
ِه  ذ�اة  مسدَّ  أوضح معناه و�عرا�ه وماروي ف�ه من أقوال ، �قوله :" أي : ذ�اة األم تسدُّ إذ ،  )٥("َذَكاُة ُأمِّ

وهـو -�النصـب -أبـي حن�فـة ، و�ـروى: ذ�ـاُة الجنـین ذ�ـاَة أّمـه  أبو یوسـف مسـدَّ  ذ�اة الجنین ، �ما �سدُّ 
�اًة مثل ذ�اِة �قوي مذهب أبي حن�فة أّن ذ�اة األم ال تفید حّل الجنین ، فتقدیر النصب : ذ�اُة الجنین ذ

فانتصـب لق�امـه مقامهـا  ،أِمِه ، فحذف المصدر الموصوف والصفة ، وأق�م المضاف إل�ه مقـام الصـفة 
، والناصــب لــه ذ�ــاة الجنــین ؛ ألن المصــدر فــي تقــدیر ( أن والفعــل ) ، وخبــر المبتــدأ محــذوف لطــول 

 .)٦(الكالم "
ِتَنا َمـا َأْحَیْیَتَنـا، َواْجَعْلـُه الـَواِرَث  اللُهمَّ  َمتِّْعَنا قوله (عل�ه الصالة السالم) :" ومنه ِ�َأْسَماِعَنا َوَأْ�َصاِرَنا َوُقوَّ
أحـدها : �عـود إلـى مصـدر ( متعنـا ) ، أي :  ثالثة أوجه :" عود الضمیر  ف�ه، ذ�ر ابن فالح )٧(" ِمنَّا

واجعل التمتع بهذه األعضاء فـي اسـتعمالها فـي طاعتـك ، ( الـوارث منـا) ، أي : المـوروث مّنـا ، أي : 
: �عود إلى األسماع واأل�صار ، ووّحـد الضـمیر �اعت�ـار  خرواال، �قتدي بها من �ستعملها في طاعتك 

عنـا بهـا فـي ح�اتنـا ، واجعـل ا ، والمعنـى علـى هـذا : متّ لـوارث مّنـالمذ�ور ، بدلیل روا�ة : واجعل ذلـك ا
: أّنـه �عـود إلـى مصـدر ( جعـل ) و  االخرو ، ثوابها الوارث ، أي : ال�اقي لنا �عد الموت ��قاء الوارث 

المشــتهرة علــى االلســنة المقاصــد الحســنة فــي ب�ــان الكثیــر مــن االحادیــث ، و  ٦٤/  ١لقرطبــي :، ابــن عبــد البــر اینظــر: بهجــة المجــالس وأنــس الجــالس   - ١
 ٨٦/ ١، وشرح الكاف�ة في النحو : ٢٨٥للسخاوي :

 ، وروا�ة الحدیث بلفظ مختلف .  ٨٧ /١شرح الكاف�ة في النحو :: ینظر ،   ٣٦٩/  ٥المعجم األوسط للطبراني :  - ٢
 ٢٨٢/ ٣ للسیوطي : في اعراب الحدیث النبوي وعقود الز�رجد  ، ٢/١٩ینظر :الفائق في غر�ب الحدیث : - ٣
 ١٦١/  ١شرح الكاف�ة في النحو : - ٤
د أحمد  - ٥ نظر : مسن بل ی  ٤٤٢/ ١٧:بن حن
 ٤۲۳/ ۱شرح الكافیة في النحو :  - ٦
 ٤۸۱/  ٥الجامع الكبیر للترمذي : - ۷

                                                           



- ۱۲۷ - 

( منَّا ) المفعول الثاني ، والمعنى اجعل الوارث الـذي �قتـدي بنـا فـي اسـتعمال الجـوارح فـي طاعتـك مـن 
 ).١("وف�ه إشارة إلى طلب الذر�ة الصالحةنسلنا ، 

 صـــواح�اتُ  ألنـــتنَّ  إنكـــنَّ ) :" ص( قولــه فـــيمنهــا �الحــدیث النبـــوي فــي تـــرج�ح حكــم نحـــوي ،  و�ستشــهد
مـا �ـان علـى ِزنـة َمَفاِعـل أو َمفاِعیـل، فإنـه "وهـو ، ینصرف من الجمـوع  في صرف ماال،  )٢( " یوسف

ر ألنه ال نظیـر لـه فـى اآلحـاد،   �ــ(سالسل ) ،  )٣("حتـى ُ�ْحَمـل عل�ـه، ولكنـه قـد ُ�ْجَمـع تصـح�حاً ال ُ�ْكسَّ
ــــة ضــــع�فة ؛ ألنــــه قــــد جمــــع مــــرة ثان�ــــة ، فأشــــ�ه الجمــــوع إ ":  إْذ �قــــول، (قــــوار�ر)و ن هــــذا الجمــــع عل

�العقـل ؛ بـدلیل  كـون صـ�غة األمـر داللتهـا �الوضـع ال� ، ومنهـا فـي عـدم تسـل�م ابـن فـالح)٤(المصروفة"
ظهور القرائن التي تدل على الوضع في �عض الصور واحتج �الحدیث النبوي في مجیئه �ص�غة األمر 

 . )٧("لتزّره ولو �شو�هوقوله أ�ضًا :" ، )٦("لَتْأُخُذوا َمَصافَُّكْم  ، في قوله (عل�ه الصالة والسالم) :")٥(
. 

حسـب موضـع اإلحتجـاج �، اً تنوعـف�ـه نجد ف في االستشهاد �الحدیث النبوي الشر�ف ، الرضيّ منهج أمَّا 
 على ما�أتي :�مكن ب�ان منهجه في اإلستشهاد ، و ومناسبته 

طلح م أو مصـــطلح ، مـــن ذلـــك ، توضـــ�حه مصـــقـــد �حـــتج الرضـــي �الحـــدیث النبـــوي فـــي توضـــ�ح مفهـــو 
 اً ذ�ـره جـزء ، ومنه )٨("  ِلَسانَُھا الثَّیَِّب یُْعِرُب َعْنَھا(اإلعراب) ، إذ ذ�ر قوله (عل�ه الصالة والسالم) :" 

 (وهــو مـن حــدیث النبـي مصــطلحًا نحو�ـًا متا�عـًا ابــن مالـك فــي تسـم�ة لغـة (أكلــوني البراغیـث ) ،  اً جـزء
ِ�اللَّْیِل َوَمَالِئَكٌة ِ�النََّهاِر. َیَتَعاَقُبوَن ِف�ُكْم َمَالِئَكٌة :" ، وتمام الحدیث الشر�ف )٩()  َمَالِئَكةٌ  َیَتَعاَقُبوَن ِف�ُكمْ 

ُثمَّ َ�ْعُرُج الَِّذیَن َ�ـاُتوا ِفـ�ُكْم، َفَ�ْسـَأُلُهْم َوُهـَو َأْعَلـُم ، ِ�النََّهاِر. َوَ�ْجَتِمُعوَن ِفي َصَالِة اْلَعْصِر، َوَصَالِة اْلَفْجرِ 
 . )١٠("َوَأَتْیَناُهْم َوُهْم ُ�َصلُّونَ  َفَ�ُقوُلوَن: َتَرْكَناُهْم َوُهْم ُ�َصلُّوَن ، ِبِهْم: َ�ْ�َف َتَرْكُتْم ِعَ�اِدي؟

ة لـدى غیـره مـن النحـاة ، فإنـه ّجـیوافق قواعد النحو وأصوله أو هـو حُ  و�ذا �ان ظاهر الحدیث النبوي ال
لمقای�س العر��ة وأصولها  ، من ذلك �ف ، وجعله موافقًا یرفضه ، بل �عمد إلى تخر�ج الحدیث الشر  ال

ِإنََّمـا اْألَْعَمـاُل (: (ص)  قولـه بنحـو اسـتدالالً  الحصـر، إفادتـه فـي االصـولیین �عض خالف قوله :"  وقد

 ٤٨٤-٤٨٣/  ١شرح الكاف�ة في النحو :   - ١
 ۲۹۳/ ۱ینظر : السنن الكبرى :- ۲
 ١٦٩/  ١شذا العرف في فن الصرف ألحمد الحمالوي :  - ٣
 ٢٠٥/ ١شرح الكاف�ة في النحو :  - ٤
 ١١٠/ ١: المصدر نفسه  ینظر : - ٥
 ١٧٧/  ١، دمحم ال�فرني : االقتضاب في غر�ب الموطأ و�عرا�ه على األبواب - ٦
 ، وروا�ة الحدیث فیها اختالف  ٤١٣/ ١للنسائي : السنن الكبرى  ، و١٤/ ٢: شرح صح�ح ال�خارى البن �طال - ٧
 .٣١٢/ ٢، و سنن ابن ماجة : ٧٠/ ١ینظر : شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٨
 ٢٢٨/ ١شرح الرضي على الكاف�ة: - ٩

 ۱۷۰/ ۱، وموطأ مالك : ٤٦۰/  ۱۲ینظر :  مسند احمد بن حنبل :  - ۱۰

                                                           



- ۱۲۸ - 

 إال عمـل لـ�س فكأنـه التأكیـد،: الخبر�ن في المراد ن�أ وأجیب ،)٢() تقِ عْ للمُ  الءُ الوَ  ماإنَّ  ( و ،)١()ِ�النِّ�َّاتِ 
، وقــد )٣(" المســجد فــي إال المســجد لجــار صــالة ال: (ص) كقولــه �ــالعتق، إال الــوالء ولــ�س �الن�ــة، إال

،  وأخواتهــا یــردُّ الحــدیث الشــر�ف ، مــن ذلــك فــي نصــب جــزأي جملــة (إّن) یــرفض رأي أحــد العلمــاء وال
اء (تمنیت) ، واستدل الفرّ  وخبرها مفعوال هافالفراء �جوز عنده في (لیت) ؛ ألنها �معنى (تمنیت) ، واسم

 على ذلك �قول الشاعر :    
َ�ا َرَواِجَعاَ�ا َلْیَت َأ�َّاَم   )٤( الصِّ

ـــا ال�صـــر�ون فــــ(رواجعاً  ـــ�ا لنـــا ) عنـــدهم حـــال ،أمَّ وخبـــر (لیـــت) محـــذوف ، والتقـــدیر : (�الیـــَت أ�ـــاَم الصِّ
: الفراء أصحاب �عض عند �قول الرضّي :" و�جوزو هي خبر �ان المقدرة ، عنده و الكسائي  رواجعا)،

 لســ�عین جهــنم قعــرَ  إنَّ : والســالم الصــالة عل�ــه عنــه رووا كمــا أ�ضــًا، ال�اق�ــة �الخمســة الجــزأین نصــب
 ، واستدلوا على ذلك أ�ضًا ، �قول الشاعر : )٥("خر�فاً 

َفا َكَأنَّ ُأذُ   )٦(َفاَقاِدَمًة َأْو َقَلما ُمَحرَّ           َنْ�ِه إَذا َتَشوَّ
 وقــت الشــاعر هــذا علــى ُردّ  وقــد �مشــهور، قــالوا مــا �قولــه :" ولــ�سورّد الرضــّي مــذهب أصــحاب الفــراء 

، و�ـرفض الرضــي ذلــك )٧(قادمــة " تشـوفا إذا أذن�ــه تحسـب: الصــواب: الممـدوح وقــال البیـت، هــذا إنشـاده
إلـــى  الضـــع�ف التضـــمن بهـــذا تصـــل فـــال الفعـــل... معنـــى ؛ألن (إنَّ وأخواتهـــا) ،و�ن  �انـــت " متضـــمنة

 .)٨(الجزأین" نصب مرت�ة
ـــه (عل�ـــه الصـــالة  و�ستشـــهد الرضـــّي �الحـــدیث النبـــوي  فـــي توضـــ�ح قواعـــد النحـــو ومســـائله ، منهـــا قول

ل نَّ العـرب تنقـل �عـض األفعـا�ـه علـى أالرضـّي  ، واحـتج )٩"(ِإنَّ �ََّ َیْنَهاُكْم َعـْن ِقیـَل َوَقـالَ والسـالم) :" 
ث الشـر�ف ، فعـل مـاٍض ُبنـي الحدیمال في �المهم ، فـ(قیل) في ستعإلى اسماء أجناس ، وهو قلیل اال

ــاِلُحوَن ) :" صالنبــي ( �قــولالرضــّي  ، و�ستشــهد  )١٠(للمجهــول ، ثُــمَّ اســتعمل فــي األســماء  َیــْذَهُب الصَّ
لَ  َل َفاْألَوَّ  . )١٢(مؤولة �النكرة  ، إذ جاء الحال معرفة ، )١١(" َأْسَالًفا اْألَوَّ

 ۳۰۳/ ۱ینظر : مسند احمد بن حنبل : - ۱
 ٤٦/  ۱۰المصدر نفسھ :ینظر :  - ۲
  ۱۹٦/  ۱شرح الرضي على الكافیة : - ۳
 ۱٤۲/ ۲ینظر : كتاب سیبویھ :  - ٤
 ۱۸۰/ ۱٥، وینظر : شرح السنة للبغوي :  ۳۳٤/  ٤شرح الرضي على الكافیة :  - ٥
 ٤۹۱/  ۱، وھمع الھوامع :  ۹/  ۲، وشرح التسھیل :  ٤۳۰/ ۲ینظر : الخصائص : - ٦
 ۳۳٥/  ٤: الكاف�ةشرح الرضي على  - ۷
 ۲۳٥/ ٤: المصدر نفسه  - ۸
 ۱٦۲/  ۲، و شرح الرضي على الكافیة :۱٥٥/ ۲ینظر : مسند الشھاب للقضاعي : - ۹

 ۱٦۲/  ۲شرح الرضي على الكافیة : - ۱۰
 ۳٥٥/  ۱مسند الشھاب للقضاعي : - ۱۱
 ۲۱/  ۲:  شرح الرضي على الكاف�ة - ۱۲
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، وقـد یتـرك ذلـك فـي �عضـها  ، منهـا قولـه :" ماجـاء الحدیث بـ( الصالة والسـالم عل�ـه ) الرضي و�قّدم 
ِإنَّ ِمـَن وقولـه فـي موضـع آخـر :" نحـو : ،  )١("َأْیـَن َ�اَتـْت َیـُدُه  في الحـدیث �ـات �معنـى صـار ، وهـو:

ْمَالَجَتانِ ، وقوله :" و )٢(" اْلَبَ�اِن َلِسْحرا ْمَالَجُة، َواإلِْ  .)٣(" َال ُتَحرُِّم اإلِْ
العـرب ،  داة التعر�ـف علـى لغـة �عـض إبـدال المـ�م مـن أاستشـهاده علـى  الحدیث ، منهوقد یذ�ر راوي 

 . )٤(" َلْ�َس ِمَن اْمِبرِّ اْمِصَ�اُم ِفي اْمَسَفرِ : (ص) عنه تولب بن النمر روى  �قوله :" �ما
 و ثالثـة، رجـال عنـدي وقد یذ�ر جزءًا من الحدیث ،إذا ذ�ره سا�قًا في موضع آخـر ،منهـا قولـه :" نحـو

ــاُس َ�ِإِبــٍل ِماَئــٍة   �المقــادیر، الوصــف: الق�اســي ، إذ ذ�ــره �ــامًال منســو�ًا للرســول ، �قولــه :" ومــن )٥("النَّ
 .)٦(")َواِحدةً  ِجُد ِفیَها َراِحَلةً تَال ، النَّاُس َ�ِإِبٍل ِماَئٍة : ((ص) عل�ه قال ثالثة، رجال يعند نحو

النبوي ، و�عده حكمًا قاطعًا ، من ذلك فـي جمـع المؤنـث الحدیث �مسألة ما و�ستشهد الرضي في إقرار 
 . )٧("صدقةٌ  الِخْضَراواتِ  ِفي ل�َس  :(ص)كقوله ،اتفاقاً  غلبت عل�ه اإلسم�ة �قوله :" جاز االصفة إذ

 )أیهــا(إذا �ــان  المنصــوب علــى االختصــاص غیــر ) ختصــاص وقولــه فــي �ــاب ( المنصــوب علــى اال 
 منصـوب اسم المذ�ور،)  أي ( مقام �قوم :" وقدأم مضافاً  لفظه مفرداً كان أ، سواء نصب لفظاً  )أیتها(و

 نحو مضاف أو للنزل، أقرى  العرب نحن: نحو �الالم معرف إما المذ�ور، الضمیر من المراد على دال
 .) ٨(كالم " قلة أي"  ءاكا �ِ ینَ فِ اْألَْنِبَ�اء  َمَعاِشرَ إنَّا : " (ص)قوله

 ):(عقوال اإلمام علي را�عًا / أ
ــا �ــأقوال ا هفــي شــرح�ستشــهد ابــن فــالح لــم  �مكــن ، و ه(ع) �كالمــ�ستشــهد فالرضــي إلمــام علــي (ع) ، أمَّ

 ما�أتي :ه على ب�ان منهج
فــي �ــاب فــي إقــرار قاعــدة نحو�ــة ،أو تــرج�ح رأي علــى رأي آخــر، منهــا   أقوال اإلمــام�ــالرضــي �ســتدل 

یـرى وجـوب  القر�نة الدالـة عل�ـه ، فالرضـّي ال(المفعول المطلق) في حذف عامله وجو�ًا أو جوازًا ، مع 

 ٢١/ ١مالك : ، و�نظر: موطأ ١٩٥/ ٤: المصدر نفسه  - ١
  ٩٨/  ٢، ومسند الشهاب للقضاعي :  ٩٨٦/ ١، و�نظر: موطأ مالك :٢٧٩/  ١: المصدر نفسه  - ٢
اإلمالجــة: هــي المصــة، �قــال: ملــج الصــبى أمـــه ، ٦٤٢/  ٢األحكــام الشــرع�ة الصــغرى،عبد الحــق األشـــبیلي :، و�نظــر:  ٢٣٧/ ٣المصــدر نفســه :  - ٣

 وأملجته.
 ١١٣/ ٢و و�نظر : مسند الحمیدي : ٢٤١/ ٣: المصدر نفسه - ٤
 ٨٨/  ٣المصدر نفسه :  - ٥
 ٥٣٩/  ١، و�نظر : مسند الحمیدي :٢٩٥/ ٢شرح الرضي على الكاف�ة:  - ٦
 ٢٣/  ٢، و�نظر : الجامع الكبیر للترمذي :  ٣/٣٨٩:المصدر نفسه   - ٧
 ٤۳۲/  ۱: المصدر نفسه    - ۸
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:" ، واستشـــهد �قـــول اإلمـــام علـــي )١(الحـــذف ، بـــل الجـــواز ، نحـــو :ســـقاك هللا ســـق�ًا ، ورعـــاك هللا رع�ـــًا 
 . )٢(" أَداءٌ  ِلَحقِّهِ  َ�ُكونُ  َحْمداً  ، َواْمِتَناِنهِ  َفْضِلهِ  ، َوَنَواِمي ُبْرَهاِنهِ  َوَنیِّرِ  ، إْحَساِنهِ  َعِظ�مِ  َعلى َنْحَمُدهُ 

�عــد القــرآن الكــر�م والحــدیث النبــوي،  وقبــل الشــاهد الشــعري  و�ــالم  اإلمــام علــي  �ــالمو�ــذ�ر الرضــي  
 :ّن الجملـة الفعل�ـة تـأتي �عـد (كـأْن) المهملـة ، إذ �عـد ذ�ـره قولـه تعـالى أ، منها في احتجاجـه )٣(العرب 

، واستشــهد  )٥(" انُ َعــظْ األَ  تِ دَ رَ وَ  دْ َقــ كــأنْ :" اإلمــام  ، اســتدل �كــالم ) ٤( ﴾ ٱۡألَۡمِسۚ َك��أَن لَّ��ۡم تَۡغ��َن بِ�� ﴿

 �قول الشاعر :
ُل َغْیَر َأنَّ ِر�اَبَنا           َلمَّا َتُزْل ِبِرَحاِلَنا َوَ�َأْن َقِدنْ   )٦(َأِفَد الّتَرحُّ

ع�ـارات واضـحة ، منهـا قـال �قواله في أغلب مواضع اإلستشـهاد ، إذ ُ�قـّدم �المـه أونجده یهتم في نس�ة 
علـــي (رضـــي هللا عنـــه) ، وقـــول أمیـــر المــــؤمنین علـــي (رضـــي هللا عنـــه) ، وقولـــه (كـــرم هللا وجهــــه) ، 

نَّ (إذا) تــأتي �عــد (بینــا) ، إذ �قــول أمــن منهــا فــي �ــاب (الظــروف)  ،)٧(وقوله(عل�ــه الصــالة والســالم) 
ا َنـیْ بَ  عنه، وهو من الفصاحة �حیث هـو: (الرضّي :" أال ترى إلى قول أمیر المؤمنین علي، رضي هللا 

نهج  ب، وذ�ر القول منسو�ًا إل�ه مع ذ�ر �تا) ٨() "هِ اتِ فَ وَ  دَ عْ خر �َ ا ِآل هَ دَ قَ عَ  ، إذْ هِ اتِ �َ ي حَ ا فِ هَ یلُ قِ تَ سْ �َ  وَ هُ 
�اســـم الخط�ـــة ، منهـــا قـــول الرضـــي :" وفـــي نهـــج ال�الغـــة فـــي الخط�ـــة  ُعهُ ُ�َشـــفَ نهـــج ال�الغـــة ، وأح�انـــًا 

  .)٩(ال�كال�ة..."
مــن دون نســ�ة ،مــن ذلــك ز�ــادة ال�ــاء فــي خبــر (ال) الناف�ــة للجــنس إذ �قــول  اإلمــام یــذ�ر �ــالموأح�اًنــا 

ــالرضــي  :" وقــد تــزاد فــي خبــر (ال) التبرئــة، نحــو: ( ــدُه النَّ ) ، ومنهــا قولــه :" نحــو: ارال خیــَر �خیــٍر َ�ْع
الحـدیث إلـى أبـي الـدرداء أ�ضـًا، ومعنـى هـذا الحـدیث :  ، و�نسـب هـذا)١٠()"وجدُت النـاَس: َأْخُبـْر َتْقِلـهْ (

 وجدُت الناس مقوال فیهم معنى :إذا اختبرت أحًدا أ�غضته .

  ۳۰٦-۳۰٥/  ۱: المصدر نفسه   ینظر : - ۱
 ، ویروى : لحقھ قضاء ولشكره أداء ۱۲۳/  ۱، وتصنیف نھج البالغة ، لبیب بیضون :  ۲۲/ ۳ینظر :  في ظالل نھج البالغة : - ۲
 ٤٤۱، ۲٥۲/ ٤، ٤۰٦، ٦۸,٦۰/ ۲: شرح الرضي على الكاف�ةینظر :  - ۳
 ۲٤یونس  : - ٤
 ٥۱۱/ ۳في ظالل نھج البالغة : - ٥
أزف: دنـا. الترحـل: الرحیـل. الر�ـاب: المطا�ـا. لمـا تـزل: لـم تفـارق �عـد. ، ۳۷۱/ ٤، وشرح الرض�ي عل�ى الكافی�ة :  ۸۹ینظر : دیوان النابغة الذبیاني : - ٦

 الرحال: ما یوضع على ظهر المط�ة لتر�ب. �أن قد: أي �أن قد زالت القتراب موعد الرحیل
  ١١٣،  ٧٠، ١٢/ ٤، ٤٦٠،  ٤٥٤، ٥٢/ ٣، ٤٦١،  ٤٥٥، ٥١١/ ٢، ٢٨٣، ١٠٨،  ٦٨، ٦٠،  ٣٨/ ١ینظر : شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٧
   ٨٥/ ١�نظر: في ظالل نهج ال�الغة : ، و  ١٩٦/  ٣:المصدر نفسه  - ٨
 ١٢٣/  ١، وتصن�ف نهج ال�الغة ، لبیب ب�ضون :  ٢٢/ ٣�نظر : في ظالل نهج ال�الغة :،و  ٣٠٦/  ١: شرح الرضي على الكاف�ة - ٩

، ُاخُبر : همزته همزة وصل وهوفعل أمر ، وتقَلِه : �فتح الالم و�سرها النه ٤٦٧/  ٤، و�نظر : في ظالل نهج ال�الغة :٣٠٠/  ٣:المصدر نفسه   - ١٠
 من الفعل : قال �قلي و�قَلى ،وهو فعل مضارع مجزوم �حذف حرف العلة ، وهذا من �اب اإخ�ار �االنشاء بتقدیر اإلخ�ار .
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، منها في إضافة االسم إلـى اإلمام الواحدة �أكثر من شاهد من أقوال لمسألةا الرضي على �ستشهد قدو 
مــذهب الكــوفیین علــى ال�صــر�ین ، الرضــّي  یوافقــه فــي المعنــى، و�خالفــه فــي اللفــظ   ،إذ رّجــح  ،اســم 

جـاُء ِمـنُهْم َشـَفَقاِت َوجِلِهـمْ :" �مـا فـي نهـج ال�الغـة :( وعّضده �قول اإلمـام علـي ،  وقولـه: )١("َلنَسـَخ الرَّ
 .)٢()"ءِ االهوَ  ائكِ كَ سَ ، وَ ةِ عَ اء الدَّ خَ رَ وَ (

إلـــى توضـــ�ح  وتفســـیر  حتـــاج��ستشـــهد �ـــه غیـــر واضـــح ،  ذي) الـــنَّ �عـــض �المـــه(عأالرضـــّي  و�ـــرى 
مشــار�ة المجــرور بـــ(من) التفضــیل�ة المفضــل فــي المعنــى  مســألة  للقــارىء، مــن ذلــك فــي وتقر�ــب معنــاه

 نْ ِمـ يّ لإِ  بُّ ان، أحَ �َ عْ شَ  نْ مِ  وماً یَ  أصومَ  ألنْ :" (األول ،) (ععلى التقدیر ، إذ احتج �شاهدین من �المه
فسـره الرضـي �قولـه:" ألن إفطـار یـوم الشـك الـذي �مكـن أن �كـون ، إذ )٣() "انَضـمَ رَ  نْ ِمـ وماً یَ  طرَ أفْ  أنْ 

ـ مَّ ، ثُـمن رمضان محبوب عند المخالف، فقدره علي رضي هللا عنه محبو�ا إلى نفسه أ�ضـاً  ل صـوم فضَّ
یوم من شع�ان عل�ه فكأنه قال: هب أنه محبـوب عنـدي أ�ضـا، ألـ�س صـوم یـوم مـن شـع�ان أحـب منـه 

إذ وضـحه �قولـه :" أي فـي اعتقـادهم ال فـي نفـس األمـر  )٥("مهُ نْ ِمـ اً رَ ْیـهـم خَ ي بِ دلنِ أْبـ مَّ لُهـالَّ وقوله :"  )٤("
 . )٦(فإنه ل�س فیهم خیر"

 :الشعر / خامسًا 
سـائل النحو�ـة وتقو�ة اآلراء والم على الشواهد الشعر�ة في االحتجاج،ن فالح والرضّي �ل من اب اعتمد 

 على ما�أتي :هما ، و�مكن ب�ان منهجی
فـي الشـعر علـى منهجـه  ونالحـظ�كثـر مـن االحتجـاج بهـا ، إذ ابن فالح على الشواهد الشعر�ة ، �عتمد 

وأح�انًا ، عند استشهاده في المسائل النحو�ة ، الغالب یذ�ر ابن فالح البیت الشعري �امًال في ما�أتي :
وهـو صـدر بیـت  )٧(" وِغْلَمتـي َذاكَ َفَلْوَال ِسـَالِحى ِعْنـد  ، منها قولـه :"همن اً یذ�ر صدره أو عجزه أو جزء

 شعري تمامه :
 )٨( َلكاَن َلُهْم َیْوٌم من الّشر َأْیَومُ          وِغْلَمتيَفَلْوَال ِسَالِحى ِعْند َذاَك 

 :وهو عجز بیت تمامه  ، )٩(" وَنشِتُم �األفعاِل ال �التَّكلُّمِ :" وقوله 
 )١(وَنشِتُم �األفعاِل ال �التَّكلُّمِ               وَتجَهُل َأیِدیَنا وَ�حلُم رأُینا 

   ٢٦/ ٢في ظالل نهج ال�الغة :، و  ٢٤٦/ ٢:لمصدر نفسه  ا ینظر: - ١
 ٣٥٢/ ١في ظالل نهج ال�الغة : ، و�نظر: ٢٤٦/ ٢:المصدر نفسه   - ٢
 ٤٥٥/ ۳شرح الرضي على الكاف�ة :و ، ٥۱/  ٤ینظر : الكافي للكلیني :  - ۳
 ٤٥٥/ ۳شرح الرضي على الكاف�ة : - ٤
    ۳٥۳/ ۲ظالل نھج البالغة :، وینظر : في  ٤٥٥/  ۳:المصدر نفسه   - ٥
 ٤٥٥/ ۳:المصدر نفسه   - ٦
 ٤۱٦/ ۱شرح الكافیة في النحو : - ۷
 ۹۸/ ٥، والمخصص البن سیده : ٥۷۷/  ۱۰، والمحكم والمحیط االعظم البن سیده :  ٤۱٦/ ۱ینظر : شرح الكافیة في النحو : - ۸
 ۱۰٦/ ۱شرح الكافیة في النحو : - ۹
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ُیوُن ُتقَضى:" من البیت،  �قوله اً وأح�انًا یذ�ر جزء  : قول الشاعر�و ، )٢(" والدُّ
ُیوُن ُتقَضى   .)٣(فَمَطَلْت َ�عضًا وأّدْت َ�ْعضا             داَیْنُت َأْرَوى والدُّ

نَّ العامـل فـي المفعـول �ـه ، هـو أفي رّده على حجة الفراء ، ، منه�ستدل �الشاهد الشعري وحده وأح�اًنا 
ــًا إالفعــل والفاعــل �قولــه :"  بــل مشــ�ه �ــالجزء ، ولشــدة اتصــاله مــع تغــایر  ،ّن الفاعــل لــ�س جــزءًا حق�ق�

حق�قتهمــا ، فــال یلــزم مــن عمــل الفعــل المقتضــي عمــل الفاعــل الخــارج عــن االقتضــاء ، وألنــه لــو �ــان 
، واستشـهد �قـول  )٤("از تقد�مه على الفعل ؛ ألن معمول الجملة ال یتقدم علیهامجموعهما العامل لما ج

 الشاعر : 
ُیوُن ُتقَضى   .)٥(فَمَطَلْت َ�عضًا وأّدْت َ�ْعضا             داَیْنُت َأْرَوى والدُّ

فـي إضـافة (كـال )  ، منـهوقـد ینسـب أح�انـاً ، البیت الشعري إلـى قائلـه  في األغلبابن فالح  ینسب  الو 
 قول عبد هللا بن الز�عرى  :،إذ ذ�ر إلى ما في معنى المثنى و�لتا) 

 )٦( و�ال ذلك َوْجٌه وَقَبلْ                 إّن للخیِر وللشرِّ مدى 
عّزة ذ�ر قول �ثیر ،  ألسماء غیر المصادر منها صفات �ما في الدعاء هنیًئا مر�ًئاحدیثه عن اوفي ، 
 )٧(لعزَة مْن َأْعَراِضَنا ما اسَتحلَّتِ       هنیًئا َمِر�ًئا غیَر داٍء ُمَخاِمٍر              :

نَّ منهــا مااســتدل �ــه علــى اوقــد یــذ�ر عــدة أب�ــات شــعر�ة عنــد اســتدالله علــى اآلراء والمســائل النحو�ــة ، 
أ�عـــاض لحــروف المــد واللــین ،فـــإن أشــ�عت نشــأت منهــا حـــروف ) الضــمة والفتحــة والكســرة (الحر�ــات 

 ، وذ�ر قول الشاعر :)٨(تناسبها �الواو واأللف وال�اء 
 )٩( وِمْن َذمِّ الرجال ِ�ُمْنَتَزاح             وأنِت من الغوائل حین ُتْرَمى 

 ، وقول اآلخر : فأش�ع الفتحة فنشأت األلف)  ِ�ُمْنَتَزح( أراد 
�اِر�فِ         ِفي ُ�لِّ هاِجَرٍة  ىالَحَص َتْنفِي َیداها  راِه�ِم َتْنقاُد الصَّ  )١٠(َنْفَي الدَّ

 ۱۰٦/ ۱، وشرح الكافیة في النحو :۹٤/ ۱، وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي :  ٤۹/ ۱الكتابة والشعر للعسكري :ینظر : الصناعتین  - ۱
 ۲۰٥/ ۱شرح الكافیة في النحو : - ۲
 ٢٠٥/ ١، و شرح الكاف�ة في النحو : ٣٨٩/ ٢، واالصول في النحو : ٢١٠/  ٤ینظر : �تاب سیبو�ه : - ٣
 ٤٨٧/ ٢شرح الكاف�ة في النحو : - ٤
 ٢٠٥/ ١، و شرح الكاف�ة في النحو : ٣٨٩/ ٢، واالصول في النحو : ٢١٠/  ٤ینظر : �تاب سیبو�ه : - ٥
 ۱٦٤/  ۱، وشرح الكافیة في النحو : ٤۱ینظر : شعر عبد هللا بن الزبعرى : - ٦
 ٤۸۰/  ۱، وشرح الكافیة في النحو : ۱۰۰ینظر : دیوان كثیر عزة : - ۷
 ١٤٠/  ١النحو : ینظر :  شرح الكاف�ة في  - ٨
 ١٤٠/  ١، و شرح الكاف�ة في النحو : )٢(المسألة٢٣/ ١، واالنصاف في مسائل الخالف :  ٢٦١/  ٢ینظر :، اساس ال�الغة للزمخشري :- ٩

مــا ردده تنفــي: �ـل ، ١٤٠/  ١، وشـرح الكاف�ـة فــي النحـو :  ١٢/ ٣، واالصــول فـي النحــو : ٢٥٨/ ٢، والمقتضـب : ٢٨/ ١ینظـر : �تـاب ســیبو�ه : - ١٠
وهـو الخبیــر  -بـوزن جعفـر -فقـد نفیتـه. والهـاجرة: وقـت اشـتداد الحـر. وتنقـاد: مـن نقـد الـدراهم، هـو التمییـز بـین جیـدها وردیئهـا ،والصـ�ار�ف" جمـع صـیرف 

 �النقد الذي ی�ادل على �عضه ب�عض
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فنشأت ال�اء، و�حتمـل أن �كـون الـدراه�ُم جمـَع ِدْرَهـام، وال  )الص�ارف(و  )الدراهم( ذ أش�ع الكسرة في  إ
 : ، وقول اآلخر )١(�حتمل الص�ار�ف هذا االحتمال

ِتنا   َیوَم الِفراِق، ِإَلى إْخواِننا ُصورُ                   ُهللا َ�ْعَلُم َأنَّا ِفي َتَلفُّ
 )٢( ِمْن َحْیُثما َسَلُكوا، َأْدنو فَأْنُظورُ         وَأنَِّني َحْیُثما َیْثني الَهَوى َ�َصِري 

 .لظاء)  فنشأت (الواو) فصارت (أنظور) اأراد (فأنظر) فأش�ع الحر�ة على (
 قول الشاعر : الشاهد الشعري و�عقب عل�ه ، منه وأح�انًا یوجه

ُیوَف ُغُدوََّها َوَرَواَحَها   )٣(َتَرَكْت َهَواِزَن ِمْثَل َقْرِن اَألْعَضِب         إنَّ السُّ
ّن الغدو والرواح اكتس�ا من ضمیر ( السیوف ) التأنیث �قـولهم إ�ر ف�ه وجهان ، قوله :" أحدهما  إذ ذ

أن الــذ�ر لــه حصــة فــي  األول و�ن �ــان فــي ن�ــة الطــرح إالّ  نّ إ( ذهبــت �عــض أصــا�عه )، والثــاني : :
 .)٤(" الفائدة ، فجاز اعت�اره نظرًا إلى ذ�ره

 : قول الشاعر همن یذ�ر أكثر من روا�ة للشاهد الشعري و ُیوّضح معان�ه و�عرا�ه ،وأح�اًنا 
 )٥( من المال إال ُمْسَحًتا أو ُمَجلَّفُ       َیَدْع  مْ لَ  مروانَ  �ا ابنَ  وعضُّ َزَمانٍ 

فإنــه یــروى بنصــب األول ، ورفــع الثــاني علــى أحــد إذ ذ�ــر ف�ــه روایتــان ووضــح معنــاه و�عرا�ــه �قولــه :" 
و�ضعفه االبتـداء �ـالنكرة مـن غیـر شـرط ،  أمر�ن :إّما أنه مبتدأ خبره محذوف ، أي :أو مجّلف �ذلك ،

و�ّما حمًال علـى المعنـى ، أي : و َ�ِقـَي مجّلـٌف ؛ ألّن معنـى لـم یـدع مـن المـال إّال مسـحتًا :لـم یبـق مـن 
ـــ( لــم یــدع ) علــى معنــى  ال علــى )لــم یبــق (المــال إّال مســحتًا أو �قــي مجلــٌف ، و�ــروى برفعهمــا حمــًال ل

ى ( زمـان ) الموصـوف معنى ( لم یترك ) ، وعلى هذه الروا�ة �حتاج إلى ضـمیر �عـود مـن الجملـة علـ
 .)٦("بها ، إذ ال ضمیر في الفعل ، تقدیره ( ف�ه ) 

  :�أتي   ، ف�مكن مالحظة مااالستشهاد الشعري  منهج الرضي فيأمَّا 
�كثر الرضي من االستشهاد �الشعر ، في إقرار قواعد النحو وتثبیتهـا ، والتـرج�ح بـین آراء نحـاة ال�صـرة 

، وفـي �عـض االح�ـان یـذ�ر الغالـب والكوفة ، و�ذ�ر الرضي  البیت الشعري �امًال  عند احتجاجه في 
ز اجــو فــي ن ابــن ��ســاعلــى مــذهب  مــن البیــت ، مــن ذلــك فــي �المــه  اً صــدر البیــت أو عجــزه أو جــزء

جاء غالم ز�ٍد ظر�ٌف ، أي غالم ما تنكیر المضاف ، مع امكان�ة تعر�فه ،على ن�ة االنفصال ، نحو : 

 )٢(المسألة٢٤/ ١ینظر : االنصاف في مسائل الخالف :  - ١
 وصور: جمع أصور ومعناه المائل العین،  ١٢١/  ١وخزانة االدب : ، ١٤٠/  ١ینظر :شرح الكاف�ة في النحو :  - ٢
 ۹٦٤/  ۲وشرح الكاف�ة في النحو : ، ٤٤ینظر : دیوان االخطل : - ۳
 ۹٦٥/ ۲شرح الكاف�ة في النحو : - ٤
، والمسحت : مادخلھ  الغش والحرام والحیلة ، والمجلف : المستأصل  ٤۹۳/ ۲: شرح الكاف�ة في النحو، و۱۱۷/ ۲ینظر : شرح دیوان الفرزدق :   - ٥

 والبائد  
 ٤۹۳/ ۲شرح الكاف�ة في النحو : - ٦
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لز�د ، �ما جاز تنكیر المعرف بـ(ال ) الجنس�ة ، ألنه معرف لفظـًا، ونكـرة معنـى ، واستشـهد علـى ذلـك 
 : صدر بیت  ، وهو  )١("َوَلَقد َأُمّر على اللَِّئ�م �سّبني :" الشاعر �قول

 )٢( َوَلَقد َأُمّر على اللَِّئ�م �سّبني          فمْضیُت ُثّمَت قلُت: َال َ�ْعِنني               
 وغیـرهم تمـ�م بنـي عند،  العین واسكان الفاء كسر) بئس(و)نعم( والذم المدح فعلي في األكثر إنومنها 

 قول الشاعر :من  وهو ،)٣("  الُمِبرّ َنِعَم الساعون ِفي اْألَمر :" البیت  ذ�ره عجزإذ 
 )٤(َنِعَم الساعون ِفي اْألَمر الُمِبرّ           َناِعَلَهاي مِ َما أَقلَّْت َقدَ 

 )٥(" رَ َالخْیـ كَ ُتـر َأمَ  :"وهـو من بیت في جواز حذف حرف الجر مـن المفعـول الثـاني ،  اً ومنها ذ�ره جزء
 ، من قول الشاعر :

 .)٦(فاْفَعْل ما ُأِمرَت �ه         فقد تر�ُتَك ذا ماٍل وذا َنَشِب  رَ َالخی كَ تُ ر َأمَ 
 

 تصــدیر زاجــو فــي  ، منــهوقــد ینســب أح�انــاً ، البیــت الشــعري إلــى قائلــه  ینســب الرضــي فــي األغلــب الو 
       :قول عمرو بن حسان ، في للزمان  األصل في) لدن( یتمحض لم المَّ  مصدري، �حرف الجملة

 )٧(ولْم ُأْقتْر َلُدْن أّني ُغالمُ       فإنَّ الُكْثَر أْع�اِني َقدِ�ما          
 قول لبید :كما في ، ط�ة للضرورة الشعر�ة في جعل (إْذ) شر منه و 

 .)٨(إذ في المقام َتداُبرُ َ�ِجْد َفْقَدها        على حیَن َمن َتْلَبْث عل�ه َذنوُ�ُه 
التـي االخـرى من قبیل التمثیل واالستئناس وتعز�ز الشـواهد ،  المولدین  �ستشهد الرضي �شعرأح�اًنا  و

، منها ما تمثل الرضي �ه في جواز  إجراء النفي الضمني مجرى النفي الظـاهر ، �قـول أبـي  �حتج بها
 نؤاس :

 )٩(َغْیُر َمَأُسوٍف َعَلى َزَمن              َینَقِضي ِ�اْلَهّم َوالحَزنِ 
 : الرضي �ه  في �اب (الحال )، �قول �شار بن بردومنها ما أستأنس 

 ٢١٥/ ٢شرح الرضي على الكاف�ة :  - ۱
ولعمیـرة بـن أ عمـرو الحنفـيلشـمر بـن أو  ، والبیت لرجل من بنـي سـلول ،٣٧٥/  ١، وخزانة االدب :  ٢١٥/  ٢شرح الرضي على الكاف�ة :  ینظر :  - ٢

 جابر الحنفي
 ٢٣٩/  ٤شرح الرضي على الكاف�ة : - ٣
/ ١، واالنصــــاف فــــي مســــائل الخــــالف :  ٣٨٨/ ٤،وشــــرح المفصــــل البــــن �عــــ�ش :  ٧٩ینظــــر : دیــــوان طرفــــة بــــن العبــــد شــــرح االعلــــم الشــــنتمري :  - ٤

 . )البیت  (مع اختالف �بیر في روا�ة ،٢٣٩/  ٤شرح الرضي على الكاف�ة : ) ، و١٤(المسألة ١٠٠
 ١٣٩/  ٤شرح الرضي على الكاف�ة : - ٥
 ،   ٣٣٩/ ١، وخزانة االدب : ١٣٩/  ٤ینظر : شرح الرضي على الكاف�ة : - ٦
 ، ، والبیت لعمرو بن حسان من بني الحارث من شعراء الصحا�ة ١١٢/ ٧، وخزانة االدب  :  ٢٢١/  ٣ینظر : شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٧
 ١٠١/  ٤، و�نظر : شرح الرضي على الكاف�ة :٩٠دبوان لبید بن ر��عة شرح الطوسي :  - ٨
 ٣٤٦/  ١:  دب ولب ل�اب لسان العربخزانة األ، و  ٢٢٦/ ١شرح الرضي على الكاف�ة : ینظر : - ٩

                                                           



- ۱۳٥ - 

 )١(َسَوادُ  يَّ َخَرْجُت َمَع اْلَ�اِزي عل        َها رتُ ِإَذا أْنكَرتني َبلدٌة أْو نكِ 
ســواد) حــال مــن  (علــيَّ فــي جــواز مجــيء الجملــة االســم�ة الحال�ــة غیــر مقترنــة �ــالواو ، فجــاءت جملــة 

 .)٢( )ضمیر التاء في (خرجتُ 
ألّن فهم النص ؛  ، و�شرح معان�هاالستشهاد  موضع �بّین الرضي على الشاهد الشعري، و وقد �عقب 

 قول الشاعر :  منه، واستن�اط القاعدة النحو�ة منه، على التدبر والتأمل ف�ه القارئ  �ساعد
 )٣(وُمْخَتِ�ٌط مّما ُتِط�ُح الطَّوائحُ              لُیْ�َك َیز�ُد ضارٌع لُخصومٍة 

 جـواز حـذف الفعـل لوجـود قر�نـة للداللـة عل�ـه ، إذ یبـدأ بتوج�ـه البیـت �قولـه :"علـى استشهد الرضي �ه 
ر مـدلول عل�ـه ههنـا مقـدَّ أ�ضـًا ول ،أي : مما القر�نة ف�ه السؤال، إالَّ أنَّ السـؤال هذا أ�ضًا من جنس األ

لی�ـك (فكأنـه لمـا قـال: ، بلفظ الفعل المبنـي للمفعـول، ألنَّـه یلتـ�س الفاعـل إذن علـى السـامع ف�سـأل عنـه 
ــمَّ �شــرح )٤(، ســال ســائل: مــن ی�ك�ــه، فقیــل: ضــارع، أي ی�ك�ــه ضــارع ") یز�ــد لفــاظ البیــت و�وضــح أ، ُث

متعلــق �ضــارع و�ن لــم  ولــه: لخصــومة،ضــراعة. ق عَ رُ والضــارع: الــذلیل، مــن قــولهم: َضــ معان�ــه �قولــه : "
جــــل الفعــــل، أي ی�ك�ـــه مــــن �ضـــرع و�ــــذل أل الجــــار والمجـــرور �كتفــــي برائحـــة نّ ، ألْيء�عتمـــد علــــى شـــ

ت�ـك للمعـروف مـن غیـر أذالء والضـعفاء، والمختـ�ط: الـذي �لـأل وظهـراً  أیز�ـد �ـان ملجـ نّ إفـ، الخصومة 
وســـیلة، �قـــال: اخت�طنـــي فـــالن، وأصـــله مـــن: خ�طـــت الشـــجرة إذا ضـــر�تها �العصـــا ل�ســـقط ورقهـــا، ممـــا 

حتـــه الطــوائح وأطاحتـــه الطـــوائح، أي أي تـــذهب وتهلــك، والطـــوائح �معنـــى المط�حــات، �قـــال طوَّ  تطــ�ح،
 .)٥(ذهبت �ه ورمت �ه"

 .)٦(ِبَلُبوِنِه          ُعقاب َتُنوَفى َال ُعقاب الَقواِعلِ كأنَّ ِدَثارًا َحلَّقت   قول الشاعر: ومنه
إذ استشهد الرضي �البیت ، في ردِّ النحاة على الزجاج في منع العطف بـ(ال) على الفعل الماضي ، ُثمَّ 

 .)٧("وضح معان�ه �قوله :" تنوفى، ثن�ة، والقواعل: صغار الج�ال
 )٨(إذا إّنه عبُد الَقَفا والَّلهازم       ادً �ما قیل َسیِّ ْرَى ز�دًا و�نُت أُ   قول الشاعر : ومنه

( وضــح  مَّ و�ســرها ، �عــد (إذا ) الفجائ�ــة ، ثُــ استشــهد الرضــي �البیــت الشــعري  فــي جــواز فــتح همــزة (إنَّ
ه عبـــد قفـــاه، أي لئـــ�م القفـــا، �عنـــي (صـــفعان) ، واللهزمتـــان: نَّـــإي البیـــت الشـــعري ،  �قولـــه :" أي: معـــان

 ۲۲۹/  ۳وخزانة االدب : ،  ۷۱ودیوان بشار بن برد : ، ٤۲/  ۲ینظر : شرح الرضي على الكافیة :  - ۱
 ٤٢/ ٢ینظر : شرح الرضي على الكاف�ة : - ٢
 لنهشل بن حريّ یت ، والب ٣٠٣/  ١: خزانة األدب ولب ل�اب لسان العربو ،  ١٩٨/  ١ینظر :شرح الرضي على الكاف�ة : - ٣
 ١٩٨/  ١شرح الرضي على الكاف�ة : - ٤
   ١٩٩ -١٩٨/  ١:المصدر نفسه  - ٥
 ٤١٦/  ٤، وشرح الرضي على الكاف�ة :  ٩٤دیوان امرئ الق�س:ینظر :  - ٦
 ٤١٦/  ٤شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٧
 ٢٦٥/ ١٠خزانة األدب ولب ل�اب لسان العرب : ، و  ٣٤٤/  ٤، وشرح الرضي على الكاف�ة :  ١٤٤/ ٣ینظر : �تاب سیبو�ه :  - ٨

                                                           



- ۱۳٦ - 

ناتئان في اللحیین تحت األذنیین، جمعهما الشاعر �ما حولهما، �قولك: جبت مذاكیره، فالكسر عظمان 
 .)١(على تأو�ل: إذا هو عبد القفا، والفتح على تأو�ل: فإذا عبود�ة قفاه ثابتة"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث
 :موافقة الشارحین لمذھب ابن الحاجب واعتراضاتھما علیھ 

 موافقات الشارحین لمذھب ابن الحاجب :أوالً / 
الح��دود واآلراء والمس��ائل النحوی��ة ، وس��أعرض معظ��م یواف��ق اب��ن ف��الح والرض��ّي اب��ن الحاج��ب ف��ي 

 : موافقات الشارحین على مایأتي
 بن الحاجب :موافقات ابن فالح  ال - أ

 ٣٤٤/  ٤شرح الرضي على الكاف�ة :  - ١
                                                           



- ۱۳۷ - 

ترتیــب والتقــد�م ، وافــق ابــن فــالح ابــن الحاجــب  فــي �ثیــر مــن الحــدود واآلراء والمســائل النحو�ــة،وفي ال
 ما �أتي :�و��ان ذلك 

وافقــه فــي حـدِّ المبنــي ، إذ عّرفــه ابـن الحاجــب �قولــه :" المبنـي : مــا ناســب مبنـيَّ األصــِل ، أو وقــَع فقـد 
 .)١(غیَر ُمَركٍَّب "

:" إنــه إعــالم الســامع �مجمــوع االســمین علــى �عــض النحــاة   البــدل ، إذ لــم �قبــل ماعرفــه ووافقــه فــي حــدِّ 
ألنَّ البــدل هــو  ، وهــذا الحــدُّ لإلبــدال ال للبــدل ؛)٢(الب�ــان مــن غیــر أن ینــوي �ــاألول منهمــا الطــرح "جهــة 

االسـم الثـاني ، واإلبـدال جعـل االسـم الثـاني بــدًال مـن األول ،  وذ�ـر حـدَّ المصـنف �قولـه :" البـدل تــا�ع 
 .)٣(مقصود �ما ُنسب إلى المتبوع دونه"

والخبر �حدین مختلفین �قول ابن الحاجب :" المبتدأ هو االسم المجـرد مـن ومنها موافقته في حدِّ المبتدأ 
، و�قـــول ابـــن فـــالح عـــن �ـــالم )٤(العوامـــل اللفظ�ـــة  ...هـــو المجـــرد المســـند المغـــایر للصـــفة المـــذ�ورة "

واحـد ؛ الخـتالف حق�قتیهمـا ،  المصنف :" و�نما حّد �ل واحد منهما ؛ ألّنه ال �مكن الجمع بینهمـا �حـدٍّ 
 .)٥(ا ُأخذ على صاحب المفّصل قوله :  هما االسمان المجردان لإلسناد "ولهذ

معن�ى الحركات أي : نقل�ھ م�ن النَّھ عبارة عن وھو أفي حقیقة اإلعراب ،بن الحاجب وافق ابن فالح او
  . )٦(لفظ الإلى 

المــذ�ر و�وافقــه فــي �ــون التنــو�ن فــي جمــع المؤنــث الســالم نحو(مســلمات) تنــو�ن مقابلــة ، لنــون جمــع 
 .)٧(تنو�ن التمكین جار هللا الزمخشري  إذ هي عندهماالسالم، خالفًا للر�عي و 

" ، العامـل ف�ـه (أطیـب) ، وهـو العامـل فـي هذا ُ�سـرًا َأْطَیـُب منـه ُرَط�ـاً نَّ (�سرًا) في قولنا :" ووافقه في أ
، وذ�ر حجته من خمسة أوجه :أحدها اتفاقهم )٨(رط�ًا ؛ ألّنه تفضیل الشيء على نفسه �اعت�ار حالین 

في جواز عمل (أفعل) في قولنا : ز�ٌد جالسًا أحسن منه قائمًا ، والثاني : إّن الكاف أضعف من (أفعـل 
م علیهــا  ، والثالــث : إّن غــرض ) ، وقــد عملــت فــي  قولنــا : ز�ــد قائمــًا �عمــرو قاعــدًا ، ومعمولهــا ُمتقــدِّ
، وهـو معنـى العامـل فـي  حال ال�سر�ة �فضل على طی�ه في حال الرطب�ـةطی�ه في الحال األولى تقیید 

ــد �حــال �كــون العامــل فیهــا ، والرا�ــع : لــو �ــان العامــل اســم االشــارة ، لوجــب  الحــال ؛ألّن الشــيء إذا ُقیِّ

 ٩٧٦/  ٢: شرح الكاف�ة في النحو  - ١
 ٩٤٧/  ٢المصدر نفسه :  - ٢
 ٩٤٧/ ٢المصدر نفسه :  - ٣
  ٣٥٣/  ٢شرح المقدمة الكاف�ة في علم االعراب ، ابن الحاجب :  - ٤
 ٣٤٧/  ١شرح الكاف�ة في النحو: - ٥
 ١٣٠/ ١: المصدر نفسه  ینظر : - ٦
،  ١٠١٠/  ٣: البــن الحاجــبفــي علــم االعــراب وشــرح المقدمــة الكاف�ــة  ،و٤٤٦/  ٢:  البــد�ع فــي علــم العر��ــة، و  ١٤٢/  ١شــرح المفصــل :ینظــر :   - ٧
 ١١٧/  ١شرح الكاف�ة في النحو : و 
  ٦٦٣-٦٦٢/  ٢شرح الكاف�ة في النحو : ، و  ٥١٤-٥١٠/  ٢: في علم االعرابینظر : شرح المقدمة الكاف�ة  - ٨

                                                           



- ۱۳۸ - 

اســم  كونـه �سـرًا ؛ألنَّ اإلشــارة  ُتقیِّـده ، والخــامس : لـو عمــل اسـم اإلشـارة فإّنــه �فسـد المعنــى ؛ ألنَّ تقییـد
 . )١(اإلشارة �الحال ، �جعل الخبر مطلقًا غیر مقید 

یرفــع �ــه ، إذ فّضــله علــى قــول جمهــور ال�صــر�ین إّنــه  ووافقــه فــي بنــاء المنــادى المفــرد المعرفــة علــى مــا
 لدخول التثنیة والجمع تحت المفرد المعرفة في تقییده ، وال یدخالن في تقیید غیرهمبني  على الضـم ؛" 

")٢(. 
، إذ ذ�ره سیبو�ه في الثنائ�ـة الوضـع فـي �ـاب (  ّن أداة التعر�ف هي الالم على رأي سیبو�هفي أووافقه 

ولـ�س الهمـزة والـالم  ،)٣(" والرجـل القـوم،: قولـك فـي االسـم فتعـرّ  وأل) �قولـه:"  عّدة ما�كون عل�ـه الكلـم
 سیبو�ه زائدة .، وعند همزة عند الخلیل أصل�ةفرق بینهما إّن ال، فال)٤(على رأي الخلیل 

في صرف (أفعى ) للح�ة ، و(أجدل) للصـقر ،و(أخیـل) للطـائر ، لعـدم أصـالة الصـفة ، خالفـًا ووافقه  
 .)٥(للمبرد إذ ساوى بین صرفه ومنعه 

صـل التعلـق �الفعـل ؛ ألّنـه معمـول ، فالبـد وأنَّ الخبر إذا �ان ظرفًا ، فإّنه متعلق �جملة ، ،أفي ووافقه 
وذ�ـر ابــن فــالح حجـتهم مــن أر�عــة ، الزمخشــري اختــاره مــذهب جمهــور ال�صـر�ین و لـه مــن عامــل ، وهـو 

أحــدها : الق�ــاس علــى الصــلة ، والثــاني : أّن الفعــل أصــل فــي العمــل ، واإلخ�ــار بــدلیل خبــر أوجــه :" 
في خبر النكـرة إذا وصـفت �الفعـل  أو الظـرف   الفاعل فال �قدر إال األصل له  ، الثالث : دخول الفاء

أول ما أقول  أْن �سـم هللا ،  : م �قدر الظرف �الفعل لم �صح دخول الفاء ، الرا�ع: قول سیبو�ه ، فلو ل
، ومذهب ابن السـراج وابـن جنـي واختـاره ابـن مالـك إّنـه )٦(" أي أنه ، وضمیر الشأن ال �فسر إال �جملة

 .)٧( متعلق �اسم مفرد 
، ناب عنه حرف النداء ، وهو مـذهب سـیبو�ه  نَّ ناص�ه فعل مقدرأوهو في العامل في المنادى ووافقه 

وجمهور ال�صر�ین ، �قول ابن الحاجب :" المنادى هو المطلوب إق�اله �حرف نائب مناب أدعو ، لفظًا 
واألصــح مــا ذهــب إل�ــه الجمهــور مــن تقــدیر الفعــل ؛ ألّنــه ، واتفــق ابــن فــالح معــه �قولــه :" )٨(أو تقــدیرًا "

لحروف ما شا�ه الفعل ، فإحالة النصب على األصل أولى مما ال أصل في العمل ، و�نما ینصب من ا

 ٦٦٣/ ٢ینظر : شرح الكاف�ة في النحو :  - ١
 ١٠٦/ ١:  في العر��ة  ، واللمع ٢٠٢/ ٤، والمقتضب : ١٨٢/  ٢، و�نظر : �تاب سیبو�ه :  ٥٠٠/  ٢: النحو في الكاف�ة شرح - ٢
 ۲۲٦/  ٤كتاب سیبویھ :  - ۳
 ١١٥/ ١ینظر :المصدر نفسه :  - ٤
 ٢٢٤ -٢٢٣/  ١:   النحو في الكاف�ة شرح ینظر : - ٥
 ٣٨٦/  ١: المصدر نفسه  - ٦
، وشــرح الكاف�ــة  ٣٦٢/  ١شــرح المقدمــة الكاف�ــة فــي علــم االعــراب : و ، ، ١١٣-١١٢، واللمــع فــي العر��ــة :  ٦٨/  ١ینظــر : االصــول فــي النحــو :  - ٧

 ٣٨٦/ ١الكاف�ة في النحو :  وشرح،  ٨٥/ ١الشاف�ة : 
 ٤٠٩/ ٢شرح المقدمة الكاف�ة في علم االعراب : - ٨
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 .)١(" أصل له في العمل
في إعراب األسماء الستة على مذهب سیبو�ه ، �أّن الحروف الموجـودة حـروف إعـراب واإلعـراب ووافقه 

 . )٢(مقدر علیها 
الحال (قائمًا ) سّدت مسـّد الخبـر و في مسألة  حذف الخبر وجو�ًا في قولنا : ضر�ي ز�دًا قائمًا ، ووافقه 

)٣(. 
فم��ن ق��دَّم م��ن   اإلعــراب ، �قــول  ابــن فــالح :"قبــل الكــالم علــى المعــرب علــى ووافقــه فــي تقــد�م الكــالم 

النحویین باب اإلعراب نََظَر إلى أّن المعرب قب�ل اص�طالحھم مش�تٌق من�ھ ، والمش�تق من�ھ س�ابق عل�ى 
المع�رَب مح�لُّ اإلع�راب ، وال یق�وم الح�ال دون محل�ھ ،   المشتق ، ومن قدم ( المع�رب ) نظ�ر إل�ى أنّ 

 .)٤" ( فتقدیمھ بمنـزلة تقدیم المحّل على الحالّ 
مفـرد ، الجمـع علـى الم قـدَّ ووافقه في تقد�م إعراب جمع المؤنث السالم ، على الممنوع مـن الصـرف ، إذ 

م على الجمـع ،إذ  نف لـم ینظـر فـي تقسـ�م اإلعـراب المصـ:" السـبب ، �قولـه ابـن فـالح ذ�ـر والمفرد یتقدَّ
 .)٥(" بل إلى نفس اإلعراب ، والكسرة أقوى من الفتحة ، فلذلك قّدمها، إلى محّله 

فـي ابـن الحاجـب �الحظ على شرح الرضي علـى الكاف�ـة ، أّنـه یوافـق  موافقات الرضي البن الحاجب : - ب
فـي الغالـب �استثناء المسائل التـي خـالف فیهـا النحـو�ین أو خالفـه فیهـا، فكـان  المسائل النحو�ة ،معظم 

 ما�أتي : �، و�دعمها بذ�ر األمثلة المختلفة، والشواهد المتنوعة ، و��ان ذلك هُ یوافق آراءَ 
ة، �مـا أ، �قولـه :" الحـال هـو المبـین لله�ـ�شترط اشتقاقه ، و�جوز مجیئهـا جامـدة  ن الحال الأفي وافقه 

فقـــد حصـــل ف�ـــه المطلـــوب مـــن الحـــال، فـــال یتكلـــف تأو�لـــه ، ه، و�ـــل مـــا قـــام بهـــذه الفائـــدة حـــدّ ي ذ�ـــر فـــ
 . )٦(�المشتق"
 .)٧(جامدًا  اهؤ �شترط اشتقاقه ، و�جوز مجی نَّ النعت الأ فيووافقه 

(لـو)  نَّ وهـو أالنحـاة ال علـى رأي غیـره مـن نَّ (لو) وضعت المتناع األّول المتناع الثـاني ، أووافقه في 
 .)٨(المتناع الثاني المتناع األول

 ، ٤٩٨/  ٢شرح الكاف�ة في النحو : - ١
 ١٥٠-١٤٩/ ١ینظر : المصدر نفسه : - ٢
 ،   ٤١٨-٤١٧/  ١شرح الكاف�ة في النحو: ، و  ٣٧٧ /  ١ینظر : شرح المقدمة الكاف�ة في علم االعراب :  - ٣
 ١٢٥/  ١شرح الكاف�ة في النحو:  - ٤
 ١٤٣/  ١: المصدر نفسه   - ٥
 ٣٣/  ٢شرح الرضي على الكاف�ة : - ٦
 ٢٩٠-٢٨٩/  ٢ینظر : المصدر نفسه :  - ٧
 ٤٥١/  ٤: ینظر : المصدر نفسه    - ۸
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ه ، فذهب �عضهم إلـى ومنها في �اب(غالمي)  في المفرد المضاف إلى �اء المتكلم ، اختلف النحاة ف�
ضــافته إلــى مبنــي ، وذهــب ابــن الحاجــب ووافقــه الرضــّي إلــى أنــه معــرب واإلعــراب مقــدر أنــه مبنــي ، إل

 .)١(رب ، �ـإعراب نحـو: غالمـك ، وغالمـه ، وغالمــاي نــه معـهـا للمناسـ�ة ، واسـتدل الرضـي علـى أعلی
ا لل�عیـد ، وذهـب ابـن الحاجـب إلـى ّن حرف النداء (�ا) عند الزمخشري ینادى بهـوفي �اب ( المنادى) أ

 ذ�ـــره الرضــي ، �قولـــه :" ومــا ووافقـــه نهــا ینــادى بهـــا للقر�ــب وال�عیـــد ، أي هــي أعـــم حــروف النــداء ، أ
 .)٢(السواء " على وال�عید القر�ب في الستعمالها أولى،: المصنف

 .)٣(ّن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه ووافق ابن الحاجب في أ
ومنهـــا فـــي �ـــاب (المفعـــول المطلـــق ) فـــي �ـــون المصـــدر مـــن غیـــر لفـــظ فعلـــه ، وال �القـــي الفعـــل  فـــي 

ّنه منصوب �فعل مقّدر ، والتقـدیر : قعـدت وجلسـت أاإلشتقاق ، نحو : قعدت جلوسًا ، فمذهب سیبو�ه 
ـــــــه جلوســـــــًا ، ومـــــــذهب المـــــــازني والمبـــــــرد والســـــــیرافي  ـــــــن أّن منصـــــــوب �الفعـــــــل الظـــــــاهر ، وتـــــــا�عهم اب

 .)٥(،ووافقه الرضي في ذلك ّ )٤(الحاجب
ا في دخول ال�اء الزائدة في خبر (ما) التم�م�ة ، إذ اختلف النحاة فیها ، فـذهب أبـو علـي الفارسـي هومن

والزمخشري في عدم دخول ال�اء الزائدة فـي خبـر (مـا) التم�م�ـة ، وذهـب األخفـش إلـى جوازهـا ، وتا�عـه 
هـا ، واسـتدل علـى ذلـك �اتفـاقهم علـى المبرد وابـن �عـ�ش وابـن الحاجـب ووافقهـم الرضـّي فـي إجـازة دخول

 دخول ال�اء  في خبر(ما) الكافة �عد (إْن) ، واستشهد �قول الشاعر :
 .)٦( ِبَواٍه َوَال ِ�َضِعْ�ٍف ُقَواهْ                  َما ِإْن َأُبْو َماِلٍك َلَعْمُرَك 

داللتهــا علــى االســتغراق ، وهــي  )٧(ووافقــه فــي داللــة (لّمــا) الجازمــة علــى االســتغراق ، ومنــع األندلســي
 من نفیها �امتداد أ�ضًا، ،)لّما( تشا�ه (لم) في احتمال االستغراق وعدمه ،  إذ قال الرضي :" واختصت

 .)٨(التكلم " �حال متصل النفع فعدم الندم، ینفعه اولمّ  ندم: نحو التكلم، حال إلى االنتفاء حین
فعــال الناقصــة �ــان وأخواتهــا ، فــي قولنــا : إلحــاق االفعــال (جــاء ) و(قعــد) �األوافــق ابــن الحاجــب  فــي 

أي صـارت ، وخـالف القاسـم  ،هـا َحْرَ�ـةٌ َقَعـَدْت �َأنَّ ى أْرهـَف َشـْفَرَته حتَّـعرابـي : ، وقول أ َقفیَزْ�نِ  الُبرُّ  جاء

 ۹۸/  ۱ :المصدر نفسه   ینظر :  - ۱
 ٤۸/  ٥، وینظر : شرح المفصل البن یعیش :  ٤۲٥/  ٤ :المصدر نفسه   - ۲
 ۲۸۰/ ۲: الكاف�ة على الرضي شرح  ینظر :  - ۳
 ٣٩٤/  ٢ینظر شرح المقدمة الكاف�ة في علم االعراب :  - ٤
 ٣٠٣/  ١ینظر : شرح الرضي على الكاف�ة :  - ٥
 الهذلي  خلتنللم، والبیت  ١٨٨/  ٢الكاف�ة : شرح الرضي علىو ،  ٢٩/  ٢ینظر : دیوان الهذلیین :  - ٦
و�ـان قر�ـب العهـد مـن   ه ٦٦١هو أبو دمحم، القاسم بن أحمد االندلسي، نشأ �االندلس ونسب إلیها ثـم تنقـل بـین دمشـق و�غـداد حتـى تـوفي بدمشـق سـنة  - ٧

 ٢٥١/  ٢ل للزمخشري ، ینظر : �غ�ة الوعاة : الرضى حیث عاشا معا في القرن السا�ع، قال السیوطي في ال�غ�ة أن له شرحا على المفص
 ٨٢/  ٤شرح الرضي على الكاف�ة : - ٨
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ندلســي إذ رأ�ــه االقتصــار علــى الموضــع  الــذي اســتعملته العــرب ، وهــو مّطــرد عنــد �عــض بــن أحمــد األ
: وقیـل قفیـز�ن، البر جاء: مثل في جاء، طرد األولى: جادوأ المصنف، إذ قال الرضي :" وقال، النحاة 

 .)١(له " معنى وال قفیز�ن، كونه حال في جاء البر أن یراد ال ألنه ،�شيءٍ  ول�س حال، هو
 .)٢(، في قولنا : � درُُّه فارسًا  اً ووافقه في إعراب (فارسًا) تمییز 

 كــان إن �ــه یرفــع مــا علــى ابــن الحاجــب فــي بنــاء المنــادى المفــرد المعرفــة :" و�بنــىقــول ومنهــا موافقتــه 
 ل�كـون  �ـه یرفـع مـا قـال مـاإنّ : الرضـيّ  ز�ـدون ، قـال و�ـا ز�دان و�ا رجل، و�ا ز�د : �ا مثل معرفة، مفردا
 الضـم: االسـم �ـه یرفـع ومـا منـه، خـارج ز�ـدون  و�ـا ز�ـدان �ـا: نحـو نفـإ الضم، على یبنى: قوله من أعم

 .)٣(والواو" وااللف
ـــ(كان)  ، �مــا فــي قولــه )٤(ومنهــا موافقتــه تعر�ــف ابــن الحاجــب لــالم الجحــود �أنهــا الم تأكیــد �عــد نفــي ل

ُ َكاَن  َوَما ﴿ :تعالى  بَُھۡم َوأَنَت فِیِھمۚۡ  ٱ�َّ  .)٥( ﴾ ِلیُعَذِّ

 سـواء الفعـل، علـى الحامـل هـو لـه فـي نصـب المفعـول لـه ، إذ قـال الرضـّي :"  فـالمفعولموافقته ومنها 
 لحالـك، إصـالحاً  جئتـك: فـي كمـا عنـه، تـأخر أو جبنـا، قعـدت: فـي كمـا الفعـل، وجـود علـى وجوده تقدم

 )٦(الفعل " على حاملة غائ�ة علة �كون  وجوده، المتأخر الغرض ألن وذلك
 
 

 :ثانیاً /اعتراضات الشارحین على ابن الحاجب 
في المتن، ابن الحاجب لفاظ أ�عض عترض ابن فالح على ا  اعتراضات ابن فالح على ابن الحاجب :  - أ

فـي مـایتعلق منهـا ف�قترح استبدال هذه األلفاظ ، و�برر ماذهب إل�ه ، وتقـد�م التفسـیر المناسـب لـذلك ،  
 : المسائل النحو�ة ، و��ان ذلك على ما�أتيالحدود واآلراء و 

قولنــا : (الأ�ـًا لــَك ) ، �أنــه لــ�س  علـى نحــو  فــي �ــاب المنصـوب بـــ(ال) الناف�ــة للجـنس عنــد �المــه امنهـ
ا �جعلـه یرفـع و�كرر،و(الأ�ـًا و �ـان مضـافًا ، لصـار معرفـة ، وهـذعلى اإلضافة لفسـاد المعنـى ، ألنـه لـ

لك) �شا�ه في المعنى (الأب لك)وهو غیر مضـاف ، و�ـذلك (الأ�ـًا لـك)، وهـو �خـالف الخلیـل وسـیبو�ه 
نفـي الـى المجـرور ، والـالم للتأكیـد ،إذ قـال سـیبو�ه  :" وجمهور ال�صر�ین ، إذ عندهم إضافة االسـم الم

  ۱۸۸/  ٤:المصدر نفسه   - ۱
 ٦۹/  ۲ینظر : المصدر نفسھ :  - ۲
 ۳٤۹/  ۱: نفسھ المصدر - ۳
 ٦۲/  ٤: المصدر نفسه  ینظر : - ٤
  ۳۳االنفال  : - ٥
 ٥۰۸/   ۱:  شرح الرضي على الكاف�ة - ٦
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اعلم أّن التنو�ن �قع من النفـي فـي هـذا الموضـع إذا قلـت: (ال  ،�اب المنفي المضاف �الم اإلضافة هذا
ز�ـٍد، والـدلیل علـى ذلـك قـول العـرب:  غالَم لَك) �ما �قع من المضاف إلى اسم، وذلك إذا قلـت: ال ِمْثـلَ 

أّن النـــون إّنمـــا ذهبـــت لإلضـــافة  رحمـــه هللا  لـــك. وزعــم الخلیـــل غالَمـــْي لـــك، وال ُمْســـِلَميْ  ال أَ�ــا لـــَك، وال
فــي اإلضـافة، و�ّنمــا �ــان ذلـك مــن ِقَبــِل أّن العـرب قــد تقــول: (ال  لك ألحقــت األلــف التـي ال تكــون إالّ ولـذ

 ن سـاقًطا �سـقوطه فـي: ال ِمْثـلَ أَ�اَك) في معنى: ال أَ�ا لَك ، فعلموا أّنهم لو لم �جیئوا �اّلالم لكان التنـو�
، )١(..."دًا إْذ �ان المعنـى واحـ ا �الم اإلضافة تر�وا االسم على حاله قبل أن تجيء الالمو ز�ٍد، فلّما جاؤ 

واعترض ابن فالح على ابن الحاجب ، �أّنه إذا قصدت المعرفة �عد(ال) ، ف�جب رفعها وتكر�رها ، و�ذا 
َلَها  حسنٍ الَوَال َأَ�ا  ةٌ َقِض�َّ لم تقصد المعرفة ، إذ هي نكرة في المعنى ، فال �جب ذلك ، واستدل �قول : 

ألّن األول ال  أ�ًا لـك)؛ وضّعف تسو�ته بین (ال أٌب لك ) و(ال ،)٣( َال َهیَثَم اللَّْیَلَة ِلْلَمِطيِّ  ، وقولهم :)٢(
فمـا ذهـب إل�ـه سـیبو�ه ومـن تا�عـه  إضافة ف�ه ، والثاني ف�ه داللة على اإلضـافة ، وهـي ثبـوت األلـف ،

 . )٤(هو الصح�ح عنده 
، إذ اللفــظ والكلمــة والكــالم  وهــي ومنهــا فــي ذ�ــر ابــن الحاجــب األلفــاظ الجار�ــة فــي اصــطالح النحــو�ین

 .)٥(اعترض ابن فالح عل�ه في عدم ذ�ر القول والكلم ؛ ألنها اسماء داخلة في حدِّ االسم 
فـي َنْفِسـِه غیـر مقتـرن  ىاالسـُم : مـا دلَّ علـى معًنـفي حدِّ االسم إذ عّرفه ابن الحاجب ، �قوله :"  امنهو 

ة الخط ، واإلشارة ،والعقد ، واله�ـأ�منع من دخول  ، فعارضه ابن فالح �أنه ال )٦(" �أحد األزمنة الثالثة
 .)٧(ة ف�ه واله�أ
ّن سـت مـن المنـادى، إذ ذ�ـر ابـن فـالح أاعتراضه على ابن الحاجب  إذ عنده صـ�غة المنـدوب ل� اومنه

 العرب قد نادت الجمادات ، وهو �ثیر عندهم ، واستشهد �قول الشاعر : 
 )٨( الّسالمُ علْ�ِك ورْحَمُة هللا     َأال َ�ا نْخلًة من ذاِت ِعْرٍق      

 وقول الشاعر :
�ا َ�ْخُلْص إليَّ َنِس�ُمها      ْعماَن �الـلـِه َخـلِّـ�ا نُ  يْ أ�ا َجَبلَ   )١(َطِر�َق الصَّ

 . ١٠٦-٢/١٠٥، وشرح المفصل البن �ع�ش: ٣٧٦-٤/٣٧٣، و�نظر المقتضب :  ٢٧٧-٢/٢٧٦سیبو�ه :كتاب  - ١
والمعنــى :القاضــي والفاصــل مثــل والمــراد �ــأبي الحســن اإلمــام علــي (ع) ،  ،٧٨٦ / ٢شــرح الكاف�ــة فــي النحــو: و ،  ٢٩٦/  ٢ینظــر : �تــاب ســیبو�ه :  - ٢

 أبي الحسن لها 
 ، والمعنى : ال أمثال هیثم ممن �قوم مقامه في حداء المطي ٧٨٦ / ٢ینظر : شرح الكاف�ة في النحو:  - ٣
 ٧٨٧ -٧٨٦/  ٢ینظر : المصدر نفسه  :  - ٤
 ٩١/  ١:المصدر نفسه   ینظر - ٥
 ١٠٨/  ١:المصدر نفسه  - ٦
 ١٠٨/  ١ینظر المصدر نفسه :  - ٧
 ، والبیت لالحوص ولم أجده في دیوانه ٥٥٥/   ٢شرح الكاف�ة في النحو:، و  ٣٨٨/  ٢، والخصائص : ٣٢٦/  ١:  األصول في النحوینظر :  - ٨

                                                           



- ۱٤۳ - 

ــا المیــت المنــدوب فقــد عهــد نطقــه، وهــو أولــى �النــداء مــن  ، إذ لــم �عهــد لهــا النطــق لإلجا�ــة مجــازًا ، أمَّ
 .)٢(الجمادات 

فــي قــول ابــن الحاجــب إنَّ اســماء العــدد المعدولــة علــى وزن (ُفَعــال) و(َمْفعــل) التجــاوز (ُر�ـــاع)  اومنهــ
ّن الصــح�ح إث�اتــه ، �مــا ســمع فــي �عــض  ماتجــاوز ح �ــأو(َمْر�ــع)، علــى الصــح�ح ،إذ عارضــه ابــن فــال

من لغـاتهم ، و مـارواه أبـو  نَّه�ه على أفاستدل  العرب ُخماس وُسداس الى ُعشارعن جاء إذ قد  ذلك ،
 ّنه سمع في �المهم العدل إلى عشرة ، �قول الشاعر :حاتم أ

 )٣(أَداَر ُسداَس أْن ال َ�ْسَتِق�َما         ْ�ُت ُخَماَس َضْرَ�َة َعْ�َشِميٍّ َضرَ 
 وقول الشاعر : 

 .)٤( َفوق الرَِّجال ِخصاًال ُعَشارا          �ُثوك َحتَّى َرمْیتَ َفلم َ�ْسَتر 
صل�ة المقدرة ، وقد ضّعفه ابن فالح  �قوله :"  منع صرف (ُجمع) للعدل والصفة األ واعتراضه عل�ه في

علــى  ّن األســماء المؤ�ــد بهــا معــارف ، والمقصــود تقــدیر مــا یــدلُّ إوهــذا ضــع�ف لــوجهین : أحــدهما : 
المقصــود مــن لفــظ ّن إوتقــدیر الصــفة األصــل�ة ال یــدل علــى تعر�ــف ، والثــاني :  ، تعر�فهــا مــع العــدل

وتقـدیر الصـفة األصـل�ة  التأكید تقو�ة المتبوع في نفس السامع من غیر داللة علـى معنـى فـي المتبـوع ،
 .)٥("یلحق التأكید �الصفة في الداللة على المعنى

ر فـي قـدَّ هـو الجمـع المُ ابن الحاجـب   فالمانع من الصرف عند ،إذا سمي �الجمع نحو (مصاب�ح) اومنه
منعــه مــن الصــرف ، إذ  )٦(ه)٤٦٩واعتــرض عل�ــه ابــن فــالح ، واختــار رأي ابــن �ا�شــاذ (تاألصــل ، 

ومـا صـار  للعلم�ة وش�ه العجمة ؛ ألنه لـ�س فـي اآلحـاد العر��ـة مـا هـو علـى وزنـه ، �قـول ابـن فـالح :"
لتســم�ة إل�ـه ابــن �ا�شــاذ أقــوى ؛ ألنــه إذا ُسـّمي �ــه لــم �جــز تقــدیر الجمــع ف�ـه مــع العلمّ�ــة ، ق�اســًا علــى ا

�الصفة ، فإنها ال تقدر مع العلم�ة للتضاد الذي بینهما ، و�ذلك الجمع �ضاد العلم�ـة فـال �جـوز تقـدیره 
 .)٧"( مع العلمّ�ة

فــابن  ،أي ُمــزٌّ : جمــع الطعمــین ، فــي قولنــا : هــذا حلــٌو حــامٌض  الواحــد فــي تعــدد الخبــر للمبتــدأ اومنهــ
منهما خبرًا مستقًال ، واعترض ابن  واحد  یلزم �ون �ل والنَّ الخبر�ن �حمالن ضمیرًا ، أالحاجب عنده 

 ٥٥٥/  ٢، وشرح الكاف�ة في النحو: ٨٢ینظر : دیوان ق�س بن الملوح :  - ١
 ٥٥٦ -٥٥٥/  ٢شرح الكاف�ة في النحو:  :ینظر - ٢
 ٨٤/  ١:  ، وهمع الهوامع ٢١٣/  ١شرح الكاف�ة في النحو: ینظر : - ٣
 ٨٤/  ١، وهمع الهوامع : ٢١٣/  ١، وشرح الكاف�ة في النحو:١٥٢دیوان الكمیت االسدي :  ینظر  - ٤
 ٢١٧-٢١٦/  ١: النحو في الكاف�ة وشرح   - ٥
 ١٧/  ٢هو طاهر بن أحمد أبو الحسن النحوي ال�صري  ، ینظر : �غ�ة الوعاة :  - ٦
 ٢٠١/  ١شرح الكاف�ة في النحو:  - ٧

                                                                                                                                                                                            



- ۱٤٤ - 

لــزم أن �كــون خبـــرًا  ، فــالح عل�ــه ، �قولــه :"  إّنـــه متــى �ــان �ــل واحـــد منهمــا مــتحمًال لضــمیر المبتـــدأ
مستقًال ؛ ألّن الضمیر ف�ه ع�ارة عن المبتدأ فیلزم استقالله �الخبر�ـة ، وال تتوقـف علـى غیـره ، وأّمـا إذا 

ما �قـدران �معنـى اسـم واحـد هـو المتحمـل للضـمیر ، عن ضمیر مستقل ، و�نّ  د منهما عار�اً قدر �ل واح
 .)١(فإنه ال �ستقل �ل واحد منهما �الخبر�ة لعدم الضمیر العائد منه وحده على المبتدأ "

ها : للمبـرد :خرجت فإذا السـ�ع ، إذ ذ�ـر ابـن فـالح فـي(إذا) للمفاجـأة ثالثـة أقـوال : أحـدنحو في  اومنه
أن تقــع خبــرًا عــن الجثــة ، وتتعلــق �محــذوف تقــدیره (موجــود) أو ( حاصــل) و أنهــا ظــرف مكــان فجــاز 

ه) انهــا ظــرف زمــان ، علــى تقــدیر مصــدر �عــدها مضــاف علــى ٣١٥والثــاني : لألخفــش األصــغر (ت
 الجثـــة ، وهـــي خبـــر عـــن المصـــدر المقـــدر و والتقـــدیر : خرجـــت فـــإذا حضـــور الســـ�ع أو وجـــود الســـ�ع،

َوإِن   ﴿والثالث : أنها حرف ، ألنها �منزلة الفاء ، لوقوعها في جواب الشرط ، �ما في قولـه تعـالى :

 بَِما قَدََّمۡت أَۡیِدیِھۡم إِذَا ُھۡم یَۡقنَُطونَ 
وقـد اختـاره ابـن الحاجـب والخبـر محـذوف ، )٢( ﴾ تُِصۡبُھۡم َسیِّئَةُۢ

هنــا، واعتــرض ابــن فــالح عل�ــه �أنــه ضــع�ف ، واختــار القــولین األولــین ، فتكــون(إذا) هــي الخبــر تتعلــق 
 .)٣(�محذوف 

ابــن الحاجــب :" مــاوقع عل�ــه فعــل الفاعــل نحــو :  قــولوهــو ه عل�ــه فــي حــدِّ المفعــول �ــه ، وفــي اعتراضــ
،إذ فسر المصّنف الوقوع �التعلق ، وهذا �شمل الفعل العالجـي �قولنـا : ضـر�ُت ز�ـدًا ، )٤(ضر�ُت ز�دًا "

وغیـر العالجــي �قولنــا : ظننـُت ز�ــدًا قائمــًا ، ممــا �جعلـه إلــى وضــع الخـاص مكــان العــام ،و�ــالعكس ،إذ 
؛ ألن غیـر  عـّم العالجـي وغیـر العالجـيالوقـوع �َ  نّ إو األجود أن �قـال : �قول ابن فالح معق�ًا عل�ه :" 

العالجي أ�ضًا �قع على مفعوله ؛ ألن صرف الذهن إل�ه وقوع عل�ـه ، و�ن لـم �كـن محسوسـًا والمتعـدي 
 . )٥(" من األفعال ما یتوقف فهمه على متعلق ، والالزم ال یتوقف فهمه على متعلق

البدل ثم العطف ،  ب�ان ثمالفي ترتیب التوا�ع ، فابن فالح بدأ بتقد�م الصفة ثم التأكید ثم عطف  اومنه
واعترض على ابن الحاجب تقد�م العطف ؛ "ألّن المعطوف مغایر للمعطوف عل�ه ، فحّقه التأخیر عن 

 .)٦(ف قّدمه ، والتحقیق تأخیره "التوا�ع ، والمصنّ 

 ٤٠١-٤٠٠/  ١: المصدر نفسه  - ١
القــراءات وأثرهــا فــي علــوم ، ینظــر :  ألبــى عمــرو والكســائى و�عقــوب وخلــف العاشــر. وال�ــاقون �فتحهــا ) �قنطــون فــي (�كســر النــون ، قــرأ  ٣٦الــروم :  - ٢

 ٢٣١/  ١:  العر��ة
 ٢٧٣/  ١ینظر : شرح الرضي على الكاف�ة : ، والقول منسوب للزجاج عند الرضّي ، ٤١٣-٤١٢/ ١ینظر : شرح الكاف�ة في النحو:  - ٣
 ٤٨٥/  ٢: النحو في الكاف�ة شرح  - ٤
 ٤٨٥/  ٢: المصدر نفسه  - ٥
 ٩٠٩/  ٢المصدر نفسه :  - ٦

                                                           



- ۱٤٥ - 

 اعتراضات الرضّي على ابن الحاجب : -ب
إذ لـم �كـن الرضـي المسـائل النحو�ـة ، اآلراء و اعترض الرضي على ابن الحاجب في �ثیر من الحـدود و 

 مجرد شارح للكاف�ة ، أو مستعرض آراء ابن الحاجب ، بل ی�حث عن الراجح ، والقر�ب من الصواب ، 
  و��ان ذلك ما �أتي :

ابــن الحاجــب الكلمــة �أنهــا لفــظ وضــع لمعنــى مفــرد ، اعتــرض الرضــّي عل�ــه ، فــي عــدم  حــدِّ منهــا فــي 
 ، ُوصــّحح تعر�فــه لهــا ، �قولــه :" الكلمــة لفــظ )١(ضــع ال�كــون إّال بهــا  حاجتــه إلــى ذ�ــر معنــى ألّن الو 

 .)٢(موضوع " مفرد
 إال ذلـك یتـأتى وال �االسـناد، كلمتـین تضـمن مـا في تعر�ف ابن الحاجب الكـالم ، �قولـه :" الكـالم اومنه
ألّن المبتـدأ  ؛، اعترض الرضي �أنه لو قال ماتضمن �لمتین أو أكثر )٣(واسم " فعل في أو اسمین، في

 .)٤(أكثر من �لمتین ، في قولنا : ز�د قام أبوه ، وز�د أبوه قائم أح�اًنا والخبر 
ُه ابـن الحاجــب �قولـه  :" المفعـول �ـه مــا وقـع عل�ـه فعـل الفاعــل،  اومنهـ فـي �ـاب (المفعــول �ـه) ، إذ حـدَّ

، وفســر المصــنف وقــوع الفعــل تعلقــه �غیــر العاقــل إّال �ــه ، )٥(نحــو: ضــر�ت ز�ــدًا وأعطیــت عمــرا درهمــا"
ه تــدخل المجــرورات ف�ــه ، نحــو مــررُت بز�ــٍد ، وهــذه �قــال فیهــا  واعتــرض الرضــي عل�ــه إذ علــى وفــق حــدِّ

هـو مـا �صـح أن  المفعـول �ـه ، قولـه :" مفعوًال �ه بواسطة حرف الجر ، فالصح�ح عند الرضي في حدِّ 
   .) ٦(قید مصوغ من عامله المثبت أو المجعول مثبتا"�عبر عنه �اسم مفعول غیر م

 أو لفظـاً  أدعـو، منـاب نائـب �حـرف إق�الـه المطلـوب لمنـادى ، �قولـه:" هـوابن الحاجـب ا في حدِّ  اومنه
عترض الرضي عل�ـه �أنـه �فهـم منـه إخـراج المنـدوب ، ألنـه المتفجـع منـه ، ال المطلـوب إذ ا ، )٧(تقدیرًا "
 . )٨(إق�اله

قــوة إّال �ــا� ،  إذ  الحــول وال (ال) الناف�ــة للجــنس ، إذا تكــررت (ال) الناف�ــة للجــنس ، نحــو :وفــي �ــاب 
فیهــا خمســة أوجــه ، ضــّعف ابــن الحاجــب الوجــه الخــامس ، وهــو رفــع األول (حــوُل) وفــتح الثــاني (قــوَة) 

 نضـعف ال انَّـإف،فتكون (ال) األولى الناف�ة للجنس ملغاة لضعفها ، فاعترض عل�ه الرضـي ، إذ قـال :" 

 ٢١/  ١ینظر :  شرح الرضي على الكاف�ة :  - ١
 ٢٢/  ١: المصدر نفسه  - ٢
 ٣١/  ١المصدر نفسه  :  - ٣
 ٣٢/  ١المصدر نفسه  : : ینظر  -  ٤
 ٣٣٣/  ١:    المصدر نفسه - ٥
 ٣٣٤/  ١شرح الرضي على الكاف�ة:  - ٦
 ٣٤٤/  ١المصدر نفسه  :  - ٧
 ٣٤٤/  ١ینظر : المصدر نفسه :  - ۸

                                                           



- ۱٤٦ - 

 إعرا�ــًا، االســمین وتطــابق التكر�ــر، حصــول فــي ســواء، )١(والرا�ــع الثالــث الوجــه مثــل هــو بــل الوجــه، هــذا
 الخبر وتقدیر االستغراق، على النصوص�ة فیها یبق فلم ألغیت، للتبرئة، الجم�ع في) ال( و �شرط، ل�س
 .)٢(المذهبین " على سواء، الثالث، في كما الوجه، هذا في

�اب (الحروف ) عنـد �ـالم ابـن الحاجـب علـى (علـى) إذا �ـان فعـًال �كتـب �ـاأللف وأصـله الـواو ،  وفي
 ألنّ  نظــر، قـال علـى خـالف منــه إذا مـا �ـان إســمًا أو حرفـًا ، فـاعترض الرضــي عل�ـه ، �قولـه :" وف�مــا

 تشـبیها �ـاء، األلـف ینقلـب الضمیر، إلى أض�فت إذا لكنها اتفاقاً  اواوً  وأصله ألفًا، تكتب االسم�ة) على(
 .)٣(الحرف�ة " �على
ّن األولـى أنـه حاجـب فـي تعلیلـه لهـا، وذ�ـر الرضـي أابـن الأسهب اعتراضه في إّ�اك واألسد ، إذ  اومنه

 .)٤(على تقدیر  : إّ�اك �اعد أو نحِّ ، إذ العامل مضمر �عد المفعول 
 لـدنو: المصـنف �قولـه :" وقـولوفي �اب (أفعال المقار�ة) ، اعترض الرضي على �الم ابـن الحاجـب ، 

 الظـاهر، فـي التمییـز على  المصادر هذه نصب ألن خ�ط، ف�ه ف�ه، أخذاً  أو حصوًال، أو رجاًء، الخبر
 .)٥(المعنى " في للدنو  فاعالً  ف�كون  نس�ة، تمییز وهو

ف ، نحــو: و فــي �ــاب (الممنــوع مــن الصــرف) فــي تمثیــل ابــن الحاجــب  للمؤنــث المعنــوي المصــر  اومنهــ
امـــرأة جـــر�ح ،اعتـــرض الرضـــي عل�ـــه �قولـــه :" وال �صـــح االســـتدالل علـــى �ـــون التأنیـــث المعنـــوي أ�ضـــًا 

مـا �ـان التـاء  ة جر�ح  ... ألّن المراد �المؤنث المعنـوي أ العلم�ة �انصراف نحو: حائض، وامر مشروطا �
ّن ابــن الحاجــب أ اومنهــ .)٦(، ال المؤنــث الحق�قــي، وفــي نحــو حــائض، ال تــاء مقــدرا"ف�ــه مقــدرا �مــا مــرّ 

اعترض الرضي عل�ه �قوله :" ول�س و ة ، عجم�ّ أن �كون االسم علمًا في اللغة األشرط العجمة عنده ،  
 مـع العلم�ـة سـواء �ـان قبـل اسـتعماله إالّ   �ستعمل في �الم العـرب أوالً هذا الشرط �الزم، بل الواجب أالّ 

�ــه نــافع  راو�ــة  يمِّ انــه الجیــد بلســان الــروم ُســأو ال، �قــالون ، ف ســماعیل�براه�م و إ، �ــعلمــاً  ف�ــه، أ�ضــاً 
ع�ســى، لجــودة قراءتــه. وانمــا اشــترط اســتعمال العــرب لــه أوال مــع العلم�ــة، ألّن العجمــة فــي األعجمــي 
تقتضــي أال یتصــرف ف�ــه تصــرف �ــالم العــرب، ووقوعــه فــي �المهــم �قتضــي أن یتصــرف ف�ــه تصــرف 

 .)٧(كالمهم"

/  ٢: لمصدر نفسه ا ر :الوجه الثالث : فتح االول ورفع الثاني نحو : الحوَل والقوُة إال �ا� ، والوجه الر�ع رفعهما نحو: الحوُل والقوُة إال �ا� ، ینظ - ١
١٦٩-١٦٧ 

 ١٧٠/  ٢: المصدر نفسه  - ٢
 ٢٦٣/  ٤: المصدر نفسه   - ٣
 ٤٨٢/  ١ینظر : المصدر نفسه :  - ٤
 ٢١٢/  ٤المصدر نفسه : - ٥
 ٢٨٢/  ١، و�نظر : شرح المقدمة الكاف�ة في علم االعراب :  ١٣٣/  ١:الكاف�ة على الرضي شرح - ٦
 ١٤٢/   ١:   نفسه المصدر - ٧
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وأخواتهــا)  هــو المســند �عــد دخــول هــذه الحــروف ، اعتــرض الرضــّي وفــي ذ�ــر ابــن الحاجــب خبــر (إنَّ 
عل�ه ، �قوله :" لكن دخل ف�ه غیر المحدود، فإن نحـو " حسـنًا " فـي قولـك: إّن رجـًال حسـنًا غالمـُه فـي 

، ول�س �خبرها ...  لو قال هناك: المغایر للصفة المـذ�ورة )إنّ (ر، مسند إلى " غالمه " �عد دخول الدا
" هـو دأ، وقال ههنا: المسند �عد دخولها الـذي �ـان فـي االصـل خبـر المبتـدأ، وفـي اسـم " مـا وتا�ع المبت

 قول المصنف في اسماء العـدد: اومنه .)١(صل مبتدأ، سلم من االعتراض"المسند إل�ه الذي �ان في األ
 وضــع مــا العــدد: قــال األشــ�اء ، إذ اعتــرض الرضــي علــى �المــه ، �قولــه :" ولــو آحــاد لكم�ــة وضــع مــا

 �قـع ،الشـيء لفـظ ألن واثنـان، واحـد،: �خـرج ولم ورجالن، رجل: نحو یدخل لم ، فحسب ،الشيء لكم�ة
 وال فحسـب، للكم�ـة وضـع مـا: �قـال أن و�جـوز ذلـك، فـوق  ومـا والمثنـى المفـرد، مـن عـدد، ذي كل على

اعتراضـه علــى �ـالم ابــن الحاجــب   ا.ومنهــ)٢(العــدد " ألفـاظ مــن واثنـان، واحــد لفــظ أن النحـاة عنــد خـالف
: اعـرابین لهـا أن: سـیبو�ه مـذهب ظـاهر: المصـنف في إعراب األسماء السـتة ، إذ قـال الرضـّي: " وقـال

 وهـو الرفـع، عالمـة هـي: الـواو في قال ثم الحر�ة رقدّ  هنّ أل: قال �الحروف، ولفظي �الحر�ات، تقدیري،
لـــى ابـــن الحاجـــب فـــي  وجـــوب رفـــع اعتراضـــه ع اومنهـــ .)٣(االعـــرابین " �أحـــد الكفا�ـــة لحصـــول ضـــع�ف
فــي قولنــا : أنــت منــي فرســخین ،  وأجــاز الرضــي الــوجهین الرفــع   ن ، إذا دخلــت (مــن ) علیهــا ،فرســخی

 .)٤(أو النصب على الظرف�ة أو الحال�ة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٨٩ -٢٨٨/  ١المصدر نفسه   : - ١
 ٢٨٢/  ٢المصدر نفسه   :  - ٢
 ٧٧/   ١: نفسه المصدر ینظر : - ٣
 ۲٥۳/  ۱:النحو في الكاف�ة شرح  ینظر : - ٤

                                                           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الخاتمة ونتائج ال�حث
  ،�عـُده أح�انـًا عـن أصـل الموضـوعیُ الى حـدٍّ  �الحظ میل ابن فالح إلى االستطراد في أسلو�ه ، .١

 عتدال .أمَّا الرضي فنجد في إسلو�ه اال
فـي  السـؤال واإلشـكال ، و�سـتعرض�اثـارة ،  كان ابن فالح �ستعمل  في شرحِه أسـلوَب الحـوارِ  .٢

َجَج ُ�ـلِّ َوُ�ناقُش حُ ، شرحِه َما جاء ِمْن الِخالفاِت الّنحِو�ة  ،  َمع ذ�رِه اآلراء والَمذاهب الّنحو�ة
ها أح�انًا ،  أو ُیرّجُح �عضـها ، أو َیتـُرك الَمسـأَلة  ،  ُدوَن تَـرج�ح أو تضـع�فمـن َمذهب  وَ�ردُّ

یتخیـل قضـا�ا �طرحهـا أمـام القـارئ ثُـمَّ �قـوُم �اإلجا�ـِة َعْنَهـا  ، ُمَعـِززًا َذلـك �األِدَلـِة أّما الرضـي ف
یـــراد آراء �خالفـــات بـــین المـــذاهب النحو�ـــة ، و  �ـــذ�ر �ـــل مـــا یتعلـــق �الموضـــوع مـــنو الواف�ـــِة ، 

ة ، والـدلیل علـى د و�عارض مع ذ�ـر العّلـل ، و�ؤ�ّ العلماء في المسألة الواحدة  ، و�ناقش و�حلّ 
 . سبب اخت�اره من اآلراء أو ردوده علیها

ــ .٣ ة ، و�ــذ�ر موافقتهــا واحــد ، إْذ �ســتطرد بــذ�ر العّلــالل ابــن فــالح �ــأكثر مــن علــة للحكــم �عّل
ــــاسللســــم ــــه ،وموافقتهــــا أو مخالفتهــــا للق� ــــذ�ر حجــــج �ــــلّ ، و  اع أو مخالفت ــــق  � ــــى أن فر� إل

بـل یـرّجح مـا یتفـق مـع  فـي الغالـب  تعل�الت النحو�ینفال �قبل  ، أّما الرضي �ستوفیها �لها
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و�انــت العلــة عنــده هــي الوســیلة فــي تفســیر �ــل الظــواهر النحو�ــة ، منهجــه ومــا یــراه مناســ�ًا 
 �التفصیل.واللغو�ة وشرحها 

ــــى لســــ�قها وشــــهرتها و�رجحانهــــا مــــن اســــتعمال المصــــطلحات ال�صــــر�ة  الشــــارحان  �كثــــر .٤ عل
 .المصطلحات الكوف�ة

ـــد الشـــارحین مصـــدرًا مهمـــًا مـــن مصـــادر الســـماع ،إْذ أجـــازا  .٥ �عـــد الحـــدیث النبـــوي الشـــر�ف عن
 مطلقًا . الشر�ف  االستشهاد �الحدیث النبوي 

 ) .إلمام علي (عالنحاة �استشهاده �أقوال اینفرد الرضي عن ابن فالح وغیره من  .٦
أوضــح ال�حـــُث أنَّ الشــارحین لـــم یتوقَّفــا فـــي االســتدالل �كـــالم العــرب الفصـــحاء عنــد عصـــر  .٧

دین �ــأبي ما�عــده  ، و�ستشــهدان �شــعر المولَّــإلــى  جــاوزا عصــر االحتجــاج  االحتجــاج، بــل
 خرى .تعز�ز الشواهد األو االستئناس أو نؤاس وأبي تمام وغیرهم، على سبیل التمثیل أ

ـــ .٨ ـــر اللغتـــین المشـــهورتیهي شـــرحیاعتمـــد الشـــارحان علـــى لغـــات ق�ائـــل متعـــددة ف ن( تمـــ�م ما غی
ّن ابـــن فـــالح استشـــهد بلغـــة بنـــي أســـد وهـــذیل وخـــثعم ، أّمـــا الرضـــّي فقـــد والحجـــاز) ، ومنهـــا أ
 بني عقیل و�ني �الب . بني أسد وهذیل وخثعم  وزاد عل�ه لغتياستشهد أ�ضًا بلغة 

�حتــرم ابــن فــالح القــراءات الســ�ع�ة والعشــر�ة والشــاذة ، وان خالفــت الق�ــاس ، فهــو یوجههــا  .٩
و�خضعها على وفق القاعدة النحو�ة ، أّما الرضي فَموِقُفه ِمْن الِقَراءاِت الُقرآنّ�ة ، بین القبول 

الشـاذة فـي �ـالقراءة أ�ضـًا لها  أو رفضها ونقدها ،  دون تحدید حكمها أو تعلیلهـا، و�ستشـهد 
 إقرار قواعد النحو .

، واعترضــا فــي �ثیــر مــن الحــدود واآلراء والمســائل النحو�ــةابــن الحاجــب وافــق الشــارحان  .١٠
 .عل�ه في مسائل �ثیرة

، و�قومــــان �عــــض ألفــــاظ  أو ع�ــــارات المــــتن اســــتدرك الشــــارحان علــــى ابــــن الحاجــــب  .١١
 �اإلضافة أو التعدیل أو اإلقتراح أو التوض�ح .

   
 وصلى هللا على دمحم و آلھ الطیبین الطاھرین أن الحمد � رب العالمینوآخر دعوانا 
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 ثبت المصادر والمراجع
 أوًال / الكتب  :

 القرآن الكر�م . •
یق بـــن حســـن القّنـــوجي (تأ�جـــد العلـــوم الوشـــي المرقـــوم فـــي ب�ـــان احـــوال العلـــوم ،  • -ه١٣٠٧صـــدِّ

 .د.ت ،د.ط لبنان ،–م)، دار الكتب العلم�ة ، بیروت ١٨٨٩
مع تحقیق المجلد االول من �تاب المغني  ومذه�ه وآراؤه ح�اته) ه٦٨٠ت( النحوي  فالح ابن •

 ، �غداد ، العامة الثقاف�ة الشؤون  دار ، ، السعدي أسعد الرحمن عبد الرزاق عبد: في النحو 

 .  م١٩٩٩

 -مؤسســة علــي جــّراح الصــ�اح: عبــد العــال ســالم مكــرم، أثــر القــراءات القرآن�ــة فــي الدراســات النحوّ�ــة •
 الكو�ت، د. ط، ، د. ت.

) ،حقق�ھ وخ�ّرج ه۷۳۹، عالء الدین علي بن بلبان الفارس�ي (تحسان في تقریب صحیح ابن حباناإل •
 م.۱۹۸۸-ه۱٤۰۸ أحادیثھ وعلّق علیھ : شعیب االرنؤوط ، مؤسسة الرسالة  ، الطبعة األولى ،
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ه)، ٥٨١دمحم عبــد الحــق اإلشــبیلي (ت بــوالحــافظ أاإلمــام  ،الصــح�حة  األحكــام الشــرع�ة الصــغرى  •
: خالد بن علي بن دمحم العنبري ، تحقیق : أم دمحم بنت أحمد الهل�س ،  أشرف عل�ه وراجعه وقدم له

المملكـة العر��ـة السـعود�ة  -جمهور�ة مصر العر��ة، مكت�ة العلم، جـدة  -مكت�ة ابن ت�م�ة، القاهرة 
 .م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣،  ، الط�عة: األولى

هـ)، تحقیق: الد�تور رجب عثمان دمحم، ٧٤٥، أبو ح�َّان األندلسي (تارتشاف الضرب من لسان العرب •
 م.١٩٩٨مراجعة: الد�تور رمضان عبد التوَّاب، الط�عة األولى، مط�عة المدني، مصر، 

 ھ�ـ)، تحقی�ق : دمحم٥۳۸، أبو القاسم جار هللا محمود ب�ن عم�ر ب�ن أحم�د الزمخش�ري (تأساس البالغة •
 م.۱۹۹۸- ھ ۱٤۱۹لبنان ، الطبعة األولى ،  -باسل عیون السود ، دارالكتب العلمیة ، بیروت

هـــ)، تحقیــق: دمحم بهجــة الب�طــار ، مطبوعــات المجمـــع ٥٧٧أبــو البر�ــات األن�ــاري (ت أســرار العر��ــة، •
 د.ت. العلمي العر�ي_ دمشق ، د.ط،

) ، ه۷٤۳ -٦۸۰،عب��د الب��اقي ب��ن عب��د المجی��د الیم��اني( إش��ارة التعی��ین ف��ي ت��راجم النح��اة واللغ��ویین •
 -ه۱٤۰٦تحقی��ق: ال��دكتور عب��د المجی��د دی��اب ، الطبع��ة االول��ى ،ش��ركة الطباع��ة العربی��ة الس��عودیة ،

 م.۱۹۸٦
هـــ ) ، تحقیــق : د. عبــد العــال ٩١١، اإلمــام جــالل الــدین الســیوطي ( ت  األشــ�اه والنظــائر فــي النحــو •

 م.  ١٩٨٥سالم مكرم ، الط�عة األولى  ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، 

 م.٢٠٠٦، الد�تور علي أبو المكارم، الط�عة األولى، دار غر�ب، القاهرة، أصول التفكیر النحوي  •
ـان، عـالم الكتـب، القـاهرة، العـرب األصول دراسة إب�ست�مولوج�ة للفكـر اللغـوي عنـد • ، الـد�تور تمَّـام حسَّ

 م.٢٠٠٠
 م.١٩٧٩، دمحم تقي الحك�م ، مؤسسة آل البیت ، الط�عة الثان�ة ، األصول العامة للفقه المقارن  •
: عبــد قیــق هـــ)، تح٣١٦: أبــو �كــر دمحم بــن ســهل بــن الســراج النحــوي ال�غــدادي (تاألصــول فــي النحــو •

 م .١٩٩٦هـ_١٤١، الط�عة الثالثةالحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة_ بیروت، 
 ، الد�تور دمحم خیر الحلواني ، الناشر األطلسي ،د،ط،د،ت.أصول النحو العر�ي •
،الـد�نور دمحم بـن عبـد الـرحمن بـن عبـد هللا السـبیهین ، ط�اعـة ونشـر  اعتراض النحو�ین للـدلیل العقلـي •

 م.٢٠٠٥-ه١٤٢٦، جامعة االمام دمحم بن سعود االسالم�ة ،عمادة ال�حث العلمي 
: مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العر�ي بیروت_ لبنـان ، الط�عـة إعجاز القرآن وال�الغة النبو�ة •

 م .١٩٧٣هـ_١٣٩٣التاسعة، 
: خیــر الــدین األعــالم قــاموس تــراجم ألشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعر�ین والمستشــرقین •

 م . ٢٠٠٢لبنان، الط�عة الخامسة عشر، -الِزِرْ�لي، دار العلم للمالیین، بیروت
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، أب�و البرك�ات األنب�اري، ق�دَّم لھم�ا وعن�ي  اإلغراب في جدل اإلع�راب ولم�ع األدلَّ�ة ف�ي أص�ول النح�و •
 م.۱۹۷۱بتحقیقھما: سعید األفغاني، الطبعة الثانیة، دار الفكر، بیروت، 

هـــ)، قـــرأه وعّلــق عل�ـــه: دمحم ســـلمان ٩١١: جـــالل الــدین الســـیوطي (تعلـــم أصـــول النحـــواالقتــراح فـــي  •
 م٢٠٠٦هـ_١٤٢٦�اقوت، دار المعرفة الجامع�ة، 

،أبو عبد هللا دمحم بن عبد الحـق ابـن سـل�مان ال�فرنـي األقتضاب في غر�ب الموّطأ و�عرا�ه على األبواب  •
: د . عبـد الـرحمن بـن سـل�مان بـن العث�مـین  ،  ه) ، حققه وقّدم له وعلق عل�ه٦٢٥-٥٣٦التلمساني (

 م .٢٠٠١ -ه١٤٢١مكت�ة العب�كان ، الط�عة األولى ، 
ه) ، دراسـة وتحقیـق : د. فخـر صـالح قـدارة، دار ٦٤٦(ت، أبوعثمـان بـن الحاجـب أمالي ابن الحاجـب •

 د،ت .الجیل ـــ بیروت ، ودار عمَّار ـــ َعمَّان ، د. ط ، 
)، تحقیق ودراسة: ھ ٥٤۲ بن علي بن دمحم بن حمزة الحسني العلوي (ت: : ھبة هللاأمالي ابن الشجري •

 م.۱۹۹۲ -ھ۱٤۱۳القاھرة، الطبعة األولى،  -د. محمود دمحم الطناحي، مكتبة الخانجي
: األن�ــاري ، أبــو البر�ــات عبـــد  اإلنصــاف فــي مســائل الخــالف بــین النحـــو�ین ال�صــر�ین والكــوفیین •

هـــ ) ، تحقیق دمحم محیي الدین عبد الحمید ، المكت�ة العصـر�ة ٥٧٧الرحمن بن دمحم بن أبي سعید ( ت 
 م .٢٠٠٧-ه١٤٢٨لبنان ،  –، بیروت 

)، ومع�ھ كت�اب ع�دَّة ه ۷٦۱، جمال الدین بن ھش�ام األنص�اري(تأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك •
لبن�ان، د –یق أوضح المسالك، محیي ال�دین عب�د الحمی�د ، المكتب�ة العص�ریة ، بی�روت السالك إلى تحق

 .ط ، د،ت .
 ٦٤٦: ألبي عمرو عثمان بن عمر المع�روف ب�ابن الحاج�ب النح�وي (ت: اإلیضاح فِي شرح المفّصل •

 بَْغَداد، د .ط ، د،ت. -)، تحقیق وتقدیم: د. موسى بناي العالیلي، مطبعة العانيھ
ـ: مـازن الم�ـارك ، دار النفـائس_ قیـق هــ)، تح٧٧٣: أبـو القاسـم الزجـاجي (تعلـل النحـو اإل�ضـاح فـي •

 م .١٩٧٩هـ_١٣٩٩،  �عة الثالثةطالبیروت ، 
، د . أحمد مختار عمر، الطبعة السادسة ، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضیة التأثیر والتأثُّر •

 م.۱۹۸۸عالم الكتب، 
،أبو �كر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البّزار، تحقیق: د �مسند البزّارال�حر الّزّخار المعروف  •

. محفــوظ الــرحمن ز�ــن هللا ، مؤسســة علــوم القــرآن ، بیــروت ، مكت�ــة العلــوم والحكــم، المدینــة المنــورة ، 
 م.١٩٨٨ -هـــ ١٤٠٩الط�عة االولى، 

 الط�عة، بیروت المعارف، ةمكت� ،)هـ٧٧٤ت(عمر بن إسماعیل كثیر، ابن: والنها�ة البدا�ة •

 .م١٩٨٨-ه ١٤٠٨،  السا�عة
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 ٦٠٦، الم�ــارك بـن دمحم الشــی�اني الجــزري أبــو السـعادات مجــد الــدین األثیــر(ت البــد�ع فــي علــم العر��ــة •
ـــ) ،الجــزء الثــاني ، تحقیــق :د. صــالح حســین العابــد ،معهــد ال�حــوث العلم�ــة ،  مر�ــز اح�ــاء التــراث  هــ

 هـــ. ١٤٢١االسالمي ،مكة المكرمة ،
هـــ) ، تحقیق دمحم أبي الفضل ٧٩٤ (ت: الزر�شّي ، بدر الدین دمحم بن عبد هللا البرهان في علوم القرآن •

 إبراه�م ، مكت�ة دار التراث ، القاهرة، د.ت  .
ه)، تحقیـق: دمحم أبـو الفضـل ٩١١جالل الدین السـیوطي(ت ، في ط�قات اللغو�ین والنحاة �غ�ة الوعاة •

 م .  ١٩٧٩ه ـــ  ١٣٩٩إبراه�م ، دار الفكر ــــ مصر ، الط�عة الثان�ة  ، 
، أبـو عمـر یوسـف بـن عبـد هللا بـن دمحم بـن  نس الُمجـالس وشـحذ الـذاهن والهـاجسبهجة الَمجالس وأ •

هـــ) ،تحقیق :دمحم مرسي الخولي ، دار الكتب العلم�ة ، بیـروت  ٤٦٣-٣٦٨عبد البر النمري القرطبي (
 لبنان ،د،ت. –
 الثامنة الط�عة،  الهدى انوار: الناشر،  الخوئي الموسويّ  القاسم أبو، القرآن تفسیر في الب�ان •

 .م١٩٨١-ه١٤٠١،
ھ�ـ)، دراس�ة وتحقی�ق: ٥۳۹، الش�ریف عم�ر ب�ن إب�راھیم الك�وفي (تالبیان في شرح اللم�ع الب�ن جن�ي •

ان، الطبعة األولى،  ار، عمَّ  م.۲۰۰۲الدكتور عالء الدین حمویَّة، دار عمَّ
السـالم دمحم ) ،تحقیـق وشـرح : عبـد ه٢٥٥-١٥٠،أبـو عثمـان عمـرو بـن �حـر الجـاحظ( الب�ان والتبیین •

 م.١٩٩٨ -ه١٤١٨هارون ، مكت�ة الخانجي ، الط�عة السا�عة ،
الجــزء التاســع هـــ، ١٢٠٥: الز�یــدّي ، دمحم مرتضــى الحســیني، ت تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس •

سـفر ، والـد�تور خالـد عبـد قیق : عبد المجید قطامش ، راجعـه الـد�تور عبـد العز�ـز علـى تحـوالثالثین ،
 م.٢٠٠١-ه١٤٢٢لط�عة االولى ، الكو�ت ، الكر�م جمعه ، ا

)، تحقی���ق ھ ٦۱٦: أب���و البق���اء العكب���ري (ت: التبی���ین ع���ن م���ذاھب النح���ویین البص���ریین والك���وفیین •
 م. ،د،ط.۱۹۷٦ -ھ۱۳۹٦ودراسة: د. عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، ، 

 م.۱۹۸٤دمحم الطاھر ابن عاشور ، الدار التونسیة للنشر ، التحریر والتنویر ،  •
)، تحقی��ق: د. حس��ن ھ ۷٤٥: أب��و حی��ان األَْنَدلُِس��ّي (ت: الت��ذییل والتكمی��ل فِ��ي ش��رح كت��اب التس��ھیل •

 م. ۲۰۰۰ -ھ۱٤۲۰دمشق، الطبعة االولى ،  -ھنداوي، دار القلم
 . ھ ١٤٠٨، لبیب ب�ضون ، مكتب االعالم االسالمي ، الط�عة الثان�ة ، تصن�ف نهج ال�الغة •
برجشتراسر، أخرج�ھ وص�ححھ وعل�ق علی�ھ : د. رمض�ان عب�د الت�واب  التطور النحوي للغة العربیة، •

 م.١٩٩٤-ھـ ١٤١٤،مكتبة الخانجي ، الطبعة الثانیة ، 
ه) ، حققـــه وقـــدم لـــه : عبـــد الســـالم دمحم ٣٧٠، أبـــو  منصـــور دمحم بـــن أحمـــد األزهـــري(ت تهـــذیب اللغـــة •

  م ، د، ط.١٩٦٤-ه  ١٣٨٤راجعه: دمحم علي النجار ، دار القوم�ة العر��ة للط�اعة ، هارون ، 
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ھـ)، دراس�ة وتحقی�ق: ف�ایز زك�ي ٦۳۹، أحمد بن الحسین بن الخبَّاز (تتوجیھ اللمع شرح كتاب اللمع •
 م.٢٠٠٧ -ھـ ۱٤۲۸دیاب، الطبعة الثانیة، دار السالم، 

ــك • ــن مال ــة اب ، أبــو دمحم بــدر الــدین الحســن بــن قاســم المــرادي  توضــ�ح المقاصــد والمســالك �شــرح ألف�
ه) ، شــرح وتحقیــق : د . عبــد الــرحمن علــي ســل�مان ، دار الفكــر العر�ــي ، القــاهرة ، الط�عــة ٧٤٩(ت

 م.٢٠٠١ -ه١٤٢٢األولى . 
،  )ھ ٤٤٤: أب�و عم��رو عثم��ان ب��ن س��عید  ال��داني (ت:  ج�امع البی��ان فِ��ي الق��راءات الس��بع المش��ھورة •

-ھ ۱٤۲٦لبن�ان ، الطبع��ة االول��ى ،  –ق الجزائ�ري ، دار الكت��ب العلمی�ة ،بی��روت تحقی�ق:  دمحم ص��دو
 م.۲۰۰٥

) ، حققـه وخـرج أحادیثـه وعلـق عل�ـه :د. ھ ٢٧٩أبو ع�سى دمحم بن ع�سـى الترمـذي (ت :الجامع الكبیر •
 م.١٩٩٦�شار عّواد معروف، دار الغرب االسالمي، الط�عة االولى، 

 د. دمحم ابراه�م ع�اد ، د.ط ،د.ت.ھـ)،۱۷٥الفراھیدي (ت ، الخلیل بن أحمدالجمل في النحو •
هـــ) ،   ضــ�طه و�تــب ٣٩٥، أبــو هــالل الحســن بــن عبــد هللا بــن ســهل العســكري ( ت:  جمهــرة األمثــال •

هوامشه ونّسقه : د . أحمد عبد السالم ، خّرج أحادیثه : أبو هـاجر دمحم بـن سـعید بـن �سـیوني زغلـول ، 
 م.١٩٨٨ -ه ١٤٠٨لبنان ، الط�عة األولى ،  –دار الكتب العلم�ة ، بیروت 

ه) ، تحقیـق : د . فخـر الـدین ق�ـاوة ٧٤٩، ابن أم قاسم المـرادي (ت الجنى الداني في حروف المعاني •
 م . ١٩٩٢ه ـــ ١٤١٣، �عة األولىطالوند�م أحمد فاضل ، دار الكتب العلم�ة ، بیروت ــ لبنان ، ، 

ه) ، ١٢٨٧دمحم الخضـري الـدم�اطي (ت،  لف�ة بن مالـكحاش�ة الخضري على شرح ابن عقیل على أ •
 ٢٠٠٣ -ه  ١٤٢٤الط�عة األولى ، ،  بیروت -دارالفكر ،یوسف الش�خ دمحم ال�قاعي: ض�ط وتشكیل 

 م .
. د: )،تحقی�ق وش�رح ھ ۳۷۰(ت خالوی�ھ ب�ن أحم�د بن الحسین هللا عبد : أبوالسبع القراءات في الحجة •

 م.۱۹۷۹-ھ۱۳۹۹ ، الطبعة الثالثة ، الشروق مكرم، دار سالم العال عبد
 س��عید: ) تحقی��ق ھ ٤۰۳ ح��والي(ت:  زنجل��ة اب��ن زرع��ة أب��و دمحم، ب��ن ال��رحمن ، عب��دالق��راءات ُحج��ة •

 م.۱۹۹۷ -ھ  ۱٤۱۸األفغاني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة ، 
غف��ار : ألب��ي عل��ي الحس��ن ب��ن عب��د الالحج��ة للق��راء الس��بعة أئم��ة األمص��ار بالحج��از والع��راق والش��ام •

)، تحقیق: بدر الدین قھوجي، وبشیر جویجاني، راجعھ ودققھ: عبد العزیز رباح، ھ ۳۷۷الفارسي (ت 
 م.۱۹۹۲ -ھ۱٤۱۳دمشق، بَْیُرْوت، الطبعة االولى ،  -وأحمد یوسف الدقاق، دار المأمون للتراث

(ت:  الس�یوطي ال�دین ج�الل بك�ر، أب�ي ب�ن ال�رحمن : عب�دوالق�اھرة مص�ر تاریخ في المحاضرة حسن •
وش�ركاه،  الحلب�ي الب�ابي عیس�ى -العربی�ة الكت�ب إحی�اء إب�راھیم، دار الفضل أبو دمحم: )، تحقیقھ ۹۱۱

 .م ۱۹٦۷ -ھ ۱۳۸۷مصر، الطبعة األولى ،
: وش�رح  )، تحقی�قھ ۱۰۹۳(ت:  البغ�دادي عمر بن القادر ، عبدالعرب لسان لباب ولب األدب خزانة •

 م. ۱۹۹۷ -ھ ۱٤۱۸ الطبعة الرابعة ، القاھرة، -الخانجي ھارون، مكتبة دمحم السالم عبد
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ـــــ ه) ، تحقیـق: د . دمحم علـي النجـار ،المكت�ـة العلم�ـة  ٣٩١، أبـوالفتح عثمـان بـن جنـي(تالخصائص  •
 . ،د.ت د. ط القاهرة 

ــداد • ــي �غ ــدرس النحــوي ف ـــ  لبنــان ،  ال �عــة طال، د . مهــدي المخزومــي ، دار الرائــد العر�ــي ، بیــروت ــ
 م .    ١٩٨٧ه ـــ  ١٤٠٧،   الثان�ة

هـــ)، تحقیــق ٧٩٩-٠٠٠: البــن فرحــون المــالكي(تالــدی�اج الُمــْذهب فــي معرفــة أع�ــان علمــاء الَمــْذهب •
 وتعلیق ـ: دمحم األحمدي أبو النور، دار التراث للط�اعة والنشر، د .ط ، د. ت. 

–، وقف على ط�عه وض�طه وعّلق شرحه : شاهین عط�ة ،المط�عـة االردن�ـة  دیوان أبي تمام الطائي •
 م، د.ط.١٨٨٩بیروت ،

لبنـان،  -، شرحه وصّنف قواف�ه وقـّدم لـه: مهـدي دمحم ناصـر، دار الكتـب العلم�ـة، بیـروتدیوان األخطل •
 م.١٩٩٤-هـ ١٤١٤الط�عة الثان�ة، 

 د.ط ، د، ت.لنموذج�ة، محّمد حسین، المط�عة ا قیق:: تحـدیوان األعشى الكبیر •
بَْیُرْوت، لبن�ان، الطبع�ة الثانی�ة ،  -، شرح : عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفةدیوان امرئ القیس •

 م.۲۰۰٤ -ھ۱٤۲٥
 .١٩٨١لبنان ،  –دار الثقافة ، بیروت ،  جمعھ وحققھ : بدر الدین العلويبشار بن برد ،دیوان شعر  •
، تحقیق د.نعمان دمحم أمین طه،دار المعـارف �مصـر، الط�عـة الثالثـة  دیوان جر�ر �شرح دمحم بن حبیب •

 ، د،ت.
، شرح أبي صالح �حیـى بـن مـدرك الطـائي ، قـدم لـه ووضـع هوامشـه وفهارسـه :د.  دیوان حاتم الطائي •

 م.١٩٩٤-هـ ١٤١٥حنا نصر الحتي، دار الكتاب العر�ي ،بیروت ،الط�عة االولى ، 
 وت ،د،ط،د،ت.،دار صادر ،بیر  دیوان الخنساء •
لبنان، الطبعة االول�ى –،قدم لھ وشرحھ أحمد حسن بسج ،دار الكتب العلمیة ، بیروت دیوان ذي الرمة •

 م.۱۹۹٦ -ھ۱٤۱٦، 
ــمد ، دار الجیــل  دیــوان الراعــي النمیــري  • بیــروت ، الط�عــة األولــى ،  -، شــرح : د . واضــح الصَّ

 م.١٩٩٥ -ه١٤١٦
الش��نتمري ، تحقی��ق دریّ��ة الخطی��ب ولطف��ي الص��قّال ، ش��رح األعل��م دی��وان طرف��ة ب��ن العب��د •

 م.۲۰۰۰،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، الطبعة الثانیة ،
بی��روت ،  -: جمع��ھ وحقق��ھ: د. یحی�ى الجب��وري، مؤسس�ة الرس��الةدی�وان العب��اس ب�ن م��رداس الس�لمي •

 م.۱۹۹۱ -ھ۱٤۱۲الطبعة االولى ، 
ھ) ،تحقیق :د. عبد الحفیظ  ۲۱٦-۱۲۲،روایة عبد الملك بن قریب االصمعي وشرحھ ( دیوان العجاج •

 م.۱۹٦۹السلطي ، مكتبة أطلس ، دمشق ،

- ۱٥٥ - 



: قـّدم لـه ووضـع هوامشـه وفهارسـه: فـایز دمحم، دار الكتـاب العر�ـي_ بیـروت، دیوان عمر بن أبـي ر��عـة •
 م .١٩٩٦هـ_١٤١٦الط�عة الثان�ة ، 

الط�عـــة حمـــد مطلـــوب، دار الثقافـــة، بیـــروت، أبـــراه�م الســـامرائي، د. اد.  قیـــق :: تح دیـــوان القطـــاميّ  •
 م.  ١٩٦٠، األولى

، دراسـة وتعلیـق : �سـرى عبـد الغنـي، دار دیوان ق�س بن الملوح مجنون لیلى بروا�ة أبو  �كر الوالبي •
 م . ١٩٩٩ه ـــــ  ١٤٢٠،  �عة االولى طالالكتب العلم�ة ، بیروت ــ لبنان ، 

لبنــــان ، د.ط ،  –، جمعــــه وشــــرحه : د . احســــان ع�ــــاس ،دار الثقافــــة ، بیــــروت عــــزة دیــــوان �ثیــــر  •
 م .١٩٧١ -ه١٣٩١

 -، دراس�ة وتحقی�ق: س�امي مك�ي الع�اني، منش�ورات مطبع�ة المع�ارفدیوان كعب بن مال�ك األنص�اري •
 م.۱۹٦٦ -ھ۱۳۸٦بَْغَداد، الطبعة األولى، 

،جمع وشرح وتحقیق : د.دمحم نبیل طر�في ،دار صادر ،بیروت ،الط�عة  دیوان الكمیت بن ز�د األسدي •
 م.٢٠٠٠األولى ،

،شــرح الطوســي ، قــّدم لــه ووضــع هوامشــه وفهارســه :د. حنــا نصــر الحتــي ،دار دیــوان لبیــد بــن ر��عــة  •
 م.١٩٩٤-هـ ١٤١٤الكتاب العر�ي ، الط�عة االولى ، 

ــــذب�اني •  �عــــة الثان�ــــة طالاه�م ، دار المعــــارف �مصــــر ، ، تحقیــــق : أبــــو الفضــــل إبــــر  دیــــوان النا�غــــة ال
 م.١٩٨٥،
 -هــ  ١٣٨٥، جمهور�ـة مصـر العر��ـة -الـدار القوم�ـة للط�اعـة والنشـر، القـاهرة ، دیوان الهذلیین  •

 .م ١٩٦٥
،دمحم �ـاقر الموسـوي الخوانسـاري األصـبهاني ، دار اح�ـاء  روضات الجنات في أحوال العلماء والّسادات •

 م.٢٠١٠-ه ١٤٣١لبنان، الط�عة األولى ،–روت التراث العر�ي ، بی
ــراءات • ــي الق ه) ، تحقیــق: شــوقي ضــ�ف ، دار المعــارف ، مصــر ، ٣٢٤، ابــن مجاهــد (ت الســ�عة ف

 م.١٩٧٢
ه)، دراسـة وتحقیـق :د. حسـن هنـداوي، دار ٣٩٢، أبو الفتح عثمان بن جنـي (ت سر صناعة اإلعراب •

 م.١٩٩٣ -ه ١٤١٣القلم ، دمشق ، الط�عة الثان�ة ، 
ه) ، و�حاشــیته مصــ�اح الزجاجــة فــي ٢٧٥، أبــو عبــدهللا دمحم بــن یز�ــد القزو�نــي ابــن ماجــه (ت لســننا •

ه) ، حّكــم علــى أحادیثــه وآثــاره وعلــق عل�ــه ٨٤٠زوائــد ابــن ماجــه للحــافظ شــهاب الــدین البوصــیري (ت
میـد الحلبـي :دمحم ناصر األل�اني ، حققه على األصول المخطوطة :علي بن حسن بن علي بن عبد الح

 م.١٩٩٨-ه ١٤١٩األثري ، مكت�ة المعارف ، الر�اض ، الط�عة األولى ، 

- ۱٥٦ - 



ه) ، قـّدم لـه : د. عبـد هللا بـن عبـد ٣٠٣، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسـائي (ت السنن الكبرى  •
المحسـن التر�ـي ، أشــرف عل�ـه : شــعیب األرنـؤوط ، حققــه وخـّرج أحادیثــه : حسـن عبــد المـنعم شــلبي ، 

 م .٢٠٠١-ه١٤٢١ة الرسالة ، الط�عة األولى ، مؤسس
ه) ، أشـرف علـى تحقیـق ٧٤٨، شـمس الـدین دمحم بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي (ت سیر أعالم النـ�الء •

الكتــاب وخــّرج احادیثــه: شــعیب األرنــارؤوط، حقــق هــذا الجــزء مــأمون الصــاغرجي ، مؤسســة الرســالة ، 
 م.١٩٨٢-ه١٤٠٢الط�عة الثان�ة ، 

: خد�جـــــة الحـــــدیثي ، مطبوعـــــات جامعـــــة الكو�ـــــت ، لنحـــــو فـــــي �تـــــاب ســـــیبو�هالشـــــاهد وأصـــــول ا •
 .م ،د.ط١٩٧٤هـ_١٣٩٤

ه) ، قـّدم لـه وعّلـق عل�ـه :د. ١٣١٥،أحمد بن دمحم بن أحمـد الحمـالوي (ت شذا العرف في فن الصرف •
دمحم بن عبد المعطي ، خّرج شواهده ووضع فهارسه :أبو األش�ال أحمد بن سـالم المصـري ، دار الك�ـان 

 ،د،ط،د،ت.
: شــهاب الــدین أبــو الفــالح عبــد الحــي بــن أحمــد بــن دمحم الَعكــرّي شــذرات الــذهب فــي أخ�ــار مــن ذهــب •

ه)، أشــرف علــى تحق�قــه وخــّرج أحادیثــه: عبــد القــادر ١٠٨٩-١٠٣٢بلــي الدمشــقي ابــن العمــاد (تالحن
-األرنــاؤوط، حّققــه وعّلـــق عل�ــه: محمــود األرنـــاؤوط، دار ابــن �ثیــر للط�اعـــة والنشــر والتوز�ــع، دمشـــق

 م .١٩٩١-هـ١٤١٢بیروت، الط�عة األولى ، 
ھ�ـ)، ومع�ھ كت�اب منح�ة الجلی�ل ۷٦۹عقی�ل (ت، بھاء ال�دین ب�ن شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك   •

بتحقی��ق ش��رح اب��ن عقی��ل، دمحم محی��ي ال��دین عب��د الحمی��د، دار الت��راث ، الق��اھرة ، الطبع��ة العش��رون ، 
 م.١٩٨٠ -ھـ ۱٤۰۰

،ابـن النـاظم أبـي عبـد هللا بـدر الـدین دمحم بـن اإلمـام جمـال الـدین  شرح ابن الناظم على الفیة ابن مال�ك •
لبنــان ، –، تحقیــق : دمحم �اســل عیــون الســود ، دار الكتــب العلم�ــة ، بیــروت  ه)٦٨٦دمحم بــن مالــك(ت
 م.٢٠٠٠-ه١٤٢٠الط�عة األولى ، 

، أبــو ســعید الحســن بــن الحســن الســكري ، حققــه : عبــد الســتار أحمــد فــراج ،  شــرح اشــعار الهــذلیین •
 راجعه: محمود دمحم شاكر ، مط�عة المدني ، القاهرة ، د.ط ،د .ت.

دمحم محـي  قیق :، تحــ)هــ٩٢٩ت (شـموني، علـي بـن دمحم: األلف�ـة إبـن مالـكأشموني علـى شرح األ •
 م. ١٩٥٥-هـ١٣٧٥، الط�عة األولى الدین عبد الحمید، دار الكتاب العر�ي، بیروت، 

د. عبـد  ھ�ـ)، تحقی�ق:٦۷۲، جم�ال ال�دین ب�ن مال�ك(تشرح التسھیل تس�ھیل الفوائ�د وتكمی�ل المقاص�د •
الــرحمن الســید ، و د.دمحم بــدوي المختــون ، هجــر للط�اعــة والنشــروالتوز�ع واالعــالن ، الط�عــة األولــى ، 

 م.١٩٩٠-ه١٤١٠

- ۱٥۷ - 



: خالـد بـن عبـد هللا األزهـري شرح التصر�ح على التوض�ح أو التصر�ح �مضمون التوضـ�ح فـي النحـو •
بیـــروت_ لبنـــان، الط�عـــة األولـــى ،  هــــ)، تحــــقیق: دمحم �اســـل عیـــون الســـود، دار الكتـــب العلم�ـــة٩٠٥(ت

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١
: أبـــو الحســـن علـــي بـــن مـــؤمن بـــن دمحم بـــن علـــي بـــن عصـــفور األشـــبیلي شـــرح جمـــل الزجـــاجي  •

هـ)، قّدم له ووضع هوامشه وفهارسه: فواز الشعار، إشراف إمیـل بـد�ع �عقـوب، دار الكتـب ٦٦٩(ت
 م .١٩٩٨هـ_١٤١٩العلم�ة بیروت_ لبنان، الط�عة األولى ، 

ه) ، عّلــق ٤٢١، أبــو علــي أحمــد بــن دمحم بــن الحســن المرزوقــي (ت شــرح دیــوان الحماســة ألبــي تمــام •
عل�ــه و�تــب حواشــ�ه :غر�ــد الشــ�خ ، وضــع فهارســه العامــة :إبــراه�م شــمس الــدین ، دار الكتــب العلم�ــة 

 م.٢٠٠٣-ه١٤٢٤لبنان ، الط�عة األولى ،–،بیروت 
�ـاس ثعلـب، قـّدم لـه ووضـع هوامشـه وفهارسـه :د.حنـا صـنعة أبـي الع،شرح دیوان زھیر بن أبي ُس�لمى •

 م.٢٠٠٤-ه١٤٢٤لبنان ، –نصر الحتي ، دار الكتاب العر�ي ، بیروت 
ــرزدق • ــوان الف ،ضــ�ط معان�ــه وشــروحه وأكملهــا :إیل�ــا الحــاوي ، دار الكتــاب اللبنــاني ،الط�عــة  شــرح دی

 م.١٩٨٣األولى ، 
ه : د.إحســان ع�ــاس ، مط�عــة حكومــة الكو�ــت ، ، حققــه وقــّدم لــ شــرح دیــوان لبیــد بــن ر��عــة العــامري  •

 م.١٩٦٢الكو�ت ، 
ط�عة جدیدة مصّححة ومذیلة بتعل�قـات مفیـدة: تصـح�ح وتعلیـق: یوسـف  شرح الرضي على الكاف�ة •

 م .١٩٩٦حسن عمر، منشورات جامعة قار�ونس_ بنغازي ، الط�عة الثان�ة  ، 
ه) ، حققـه وعّلـق عل�ـه وخـّرج أحادیثـه :شـعیب ٥١٦-٤٣٦، الحسین بـن مسـعود ال�غـوي ( شرح السنة •

 م.١٩٨٣-ه١٤٠٣األرناؤوط ، �دمحم زهیر الشاو�ش ،المكتب األسالمي ، بیروت ، الط�عة الثان�ة ، 
، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن �طال، ض�ط نصه وعّلق عل�ه :  شرح صح�ح ال�خاري  •

 �اسر بن إبراه�م ، مكت�ة الرشد، الر�اض ، د.ط ، د، ت.أبو تم�م 
ـــراءات العشـــر • ـــي الق ـــة النشـــر ف ، أبـــو �كـــر أحمـــد بـــن دمحم بـــن دمحم ابـــن الجـــزري الدمشـــقي  شـــرح طی�

لبنان ، الط�عة الثان�ة ، –ه) ، ض�طه وعّلق عل�ه :أن�س مهرة ، دار الكتب العلم�ة ، بیروت ٨٣٥(ت
 م.٢٠٠٠-ه١٤٢٠

ه) ، تحقیـق ٣٢٨-٢٧١، أبـو �كـر دمحم بـن القاسـم األن�ـاري ( الطـوال الجاهل�ـات شرح القصـائد السـ�ع •
 م.١٩٩٣وتعلیق: عبد السالم دمحم هارون ، دار المعارف ، 

، جم�ال ال�دین ب�ن ھش�ام، ومع�ھ كت�اب س�بیل الھ�دى بتحقی�ق ش�رح قط�ر شرح قطر الندى وبّل الص�دى •
 م.١٩٩٠-ه١٤١٠عة األولى ، دار الخیر ، الط�الندى، دمحم محیي الدین عبد الحمید،
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ه) ، ٩٥٠ه) ، دمحم بــن مصــطفى القوجــوني (شــ�خ زاده ت٧٦١(ت شــرح قواعــد االعــراب البــن هشــام •
لبنان ، دار الفكر ، دمشق  -دراسة وتحقیق : اسماعیل اسماعیل مروة ، دار الفكر المعاصر ، بیروت

 م ، د ،ط.١٩٩٧سور�ة ،–
قیق وتعلیـق :د.دمحم دمحم داود ، هــ، تحــ٧٣٣بـن سـعد هللا، ت بـن جماعـة، دمحم بـن إبـراه�ما: شرح الكاف�ـة •

 دار المنار ، القاهرة ،د ،ت.
مالك الطائي الج�اني : جمال الدین أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن شرح الكاف�ة الشاف�ة •

عبد المنعم احمد هر�دي، دار المأمون للتراث، الط�عة االولى ، تحقیق :هـ)، ٦٧٢(ت
 م .١٩٨٢هـ_١٤٠٢

 نصار:  ودراسة تحقیق) ، ه٦٨٠ت( ال�مني فالح بن منصور العالمة،  النحو في الكاف�ة شرح •

 .ه١٤٢٢-ه١٤٢١،  القرى  أم جامعة،  الدین حمید حسین بن دمحم بن

)، تحقی�ق: هــ ۳٦۸، أبو سعید السیرافي الحس�ن ب�ن عب�د هللا ب�ن المرزب�ان (ت شرح كتاب سیبویھ •
 م.۲۰۰۸لبنان، الطبعة األولى،   -وعلي سید علي، دار الكتب العلمیة، بیروتأحمد حسن مھدلي، 

ه)، تقـــد�م :عبـــد الـــرحمن ٤٨٦، ابـــو عبـــد هللا الحســـین بـــن أحمـــد الّزوزنـــي (ت شـــرح المعلقـــات الســـ�ع •
 م.٢٠٠٤-ه١٤٢٥لبنان ، الط�عة الثان�ة ،–المصطاوي ، دار المعرفة ، بیروت 

قّدم لـه ووضـع هــ)،٦٤٣: موّفق الدین �عـ�ش بـن علـي بـن �عـ�ش النحـوي (ت شرح المفّصل للزمخشري  •
 م.٢٠٠١-ه١٤٢٢لبنان ،  -هوامشه وفهارسه :د. إمیل بد�ع �عقوب ، دار الكتب العلم�ة ، بیروت

هــ)، تحقیـق ٦٤٦، جمال الدین أبو عمـرو عثمـان بـن الحاجـب (شرح المقّدمة الكاف�ة في علم اإلعراب •
الر�ـاض، الط�عـة األولـى -مخ�مر أحمد، مكت�ة نزار مصطفى ال�از، مكة المكرمةـ: جمال عبد العاطي 

 م .١٩٩٧-ه١٤١٨، 
هــ)، دراسـة و تحــقیق : ٦٤٦: أبـو عمـرو عثمـان بـن الحاجـب النحـوي (تشرح الواف�ة نظم الكاف�ة •

 م ،د.ط.١٩٨٠-ه١٤٠٠موسى بّناي علوان العلیلي، مط�عة اآلداب، النجف االشرف، 
 م.١٩٨١-ه١٤٠١، د. �حیى الجبوري ،مؤسسة الرسالة ، الط�عة الثان�ة ،  ن الز�عرى شعر عبد هللا ب •
ـــ �غــداد ،  الشــواهد واالستشــهاد فــي النحــو • الط�عــة االولــى ، د .عبــد الج�ــار النایلــة ، مط�عــة الزهــراء ــ

 م  . ١٩٧٦ه  ـــ ١٣٩٦،
ف�ارس، أحم�د ب�ن ف�ارس ب�ن ، اب�ن الصاحبي في فقھ اللغة العربیّة ومس�ائلھا وس�نن الع�رب ف�ي كالمھ�ا •

ھ��ـ)، علّ��ق علی��ھ ووض��ع حواش��یھ أحم��د حس��ن بس��ج، بی��روت، دار الكت��ب العلمیّ��ة، الطبع��ة ۳۹٥زكری��ا(
 م.۱۹۹۷ -ھـ ۱٤۱۸األولى ، 
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-ه١٣٤٠، أبــو الع�ــاس أحمــد القلقشــندي ، مط�عــة دار الكتــب المصــر�ة ، القــاهرة ،  صــ�ح األعشــى •
 م ،  د. ط.١٩٢٢

تحقی��ق أحم��د عب��د الغف��ور ، ،الج��وھرّي، إس��ماعیل ب��ن حم��اد العربیّ��ةت��اج اللغ��ة وص��حاح  الص��حاح •
 .م۱۹۹۰، الطبعة الرابعة عّطار، بیروت، دار العلم للمالیین، 

ه) ، اعتنــى �ــه: أبــو صــهیب ٢٥٦أبــو عبــد هللا دمحم بــن اســماعیل ال�خــاري (تصــح�ح ال�خــاري ،  •
 م ، د.ط.١٩٩٨ -ه١٤١٩الكرمي ، بیت األفكار الدول�ة للنشر ، 

: أبــو الفضــل �مــال الــدین جعفــر بــن الطــالع الســعید الجــامع ألســماء الفضــالء والــرواة �ــأعلى الصــعید •
 م.١٩١٤-ه١٣٣٢مط�عة الجمال�ة ، مصر ، الط�عة األولى ، هـ)،٧٤٨ثعلب األدفوي الشافعي (ت

ھ��ـ)، ق��رأه وش��رحھ محم��ود ۲۳۱مح��ّي، محّم��ـد ب��ن س��ّالم (اب��ن س��ّالم الجُ  ، طبق��ات فح��ول الش��عراء •
 ،د.ت. المدنّي، د.طمطبعة ـد شاكر، محمّ 

مع تعل�قات المستشرق االلمـاني شـبیتالر ، ، یوھان فك،العربیة دراسات في اللغة واللھجات واألسالیب •
ترجمــــه وقــــّدم لــــه وعّلــــق عل�ــــه وصــــنع فهارســــه : د. رمضــــان عبــــد التــــواب ، مكت�ــــة الخــــانجي ،مصــــر 

 م،د.ط.١٩٨٠-ه١٤٠٠،
ه) ، حققــه وقــّدم لــه : د. ٩١١، جــالل الــدین الســیوطي (ت النبــوي عقــود الز�رجــد فــي إعــراب الحــدیث  •

 م ،د.ط .١٩٩٤-ه١٤١٤سلمان القضاة ،دار الجیل ، بیروت ، 
، علـي بـن الحسـن الخزرجـي ، عنـي بتصـح�حه وتنق�حـه :  العقود اللؤلؤ�ة في تار�خ الدولـة الرسـول�ة •

 م ،د.ط.١٩١٤-ه١٣٣٢دمحم �سیوني عسل ، مط�عة الهالل ،مصر ،
ھ�ـ) ،   حقق�ھ ٤٥٦، أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني (ت: مدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقدهالع •

-ه١٤١٠دار الجیــل ، الط�عــة الخامســة ،وفص��اله وعل��ق حواش��یھ : دمحم محی��ي ال��دین عب��د الحمی��د ،
 م.١٩٨١

مي، هـ)، تحقیق ـ: مهدي المخزو ١٧٥_١٠٠: أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي (تالعین •
 إبراه�م السامرائي، د. ط ، د.ت.

، شمس الـدین أبـي الخیـر  دمحم بـن دمحم بـن علـي أبـن الجـزري الدمشـقي  غا�ة النها�ة في ط�قات القراء •
ط�عــة جدیــدة مصــححة اعتمــدت علــى الط�عــة األولــى للكتــاب التــي عنــي بنشــرها  ه)،٨٣٣الشــافعي (ت

 م.٢٠٠٦-ه١٤٢٧لبنان ،الط�عة األولى ،–ج.یرجستراسر ، دار الكتب العلم�ة ،بیروت  ١٩٣٢سنة 
 ،ھ��ـ)٥۳۸أب��و القاس��م ج��ار هللا محم��ود ب��ن عم��ر الخ��وارزمّي( الزمخش��ريّ  ،الف��ائق ف��ي غری��ب الح��دیث •

ع�ســى ال�ــابي الحلبــي وشــر�اه ، الط�عــة  د أب��و الفض��ل إب��راھیم،ـومحّم��، تحقی��ق عل��ّي مح��ـمد البج��اوّي 
 الثان�ة  ، د. ت.
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تحقیق : عبد العل�م الطحاوي ، مراجعة : دمحم علـي النجـار  ھـ) ،۲۹۱، المفضل بن سلمة (ت:  الفاخر •
 م ، د .ط.١٩٧٤، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب ، 

 . م١٩٨٦-ه١٤٠٧، دمشق، السواس دمحم �اسین: وضعه: الظاهر�ة الكتب دار مخطوطات فهرس •
 م .۱۹۹٦، بعة األولىطال،عفاف محّمـد حسانین، القاھرة، المكتبة األكادیمیّة، في أدلة النحو •
م ، د . ١٩٩٤هــ_١٤١٤: سـعید األفغـاني، مدیر�ـة الكتـب والمطبوعـات الجامع�ـة في أصول النحـو •

 ط.
 م.١٩٧٩، دمحم جواد مغن�ة ، دار العلم للمالیین ، بیروت ، الط�عة الثالثة ،  في ظالل نهج ال�الغة •
الط�عة األولـى : مهدي المخزومي ، المكت�ة العصر�ة ، صیدا ، لبنان ،  النحو العر�ي نقد وتوج�هفي  •

 م .١٩٦٤، 
تحقیـــق : دمحم نعـــ�م ھ���ـ)، ۸۱۷، مج���د ال���دین دمحم ب���ن یعق���وب الفی���روز آب���ادي (تالق���اموس المح���یط •

 م.٢٠٠٥-ه١٤٢٦العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة ، الط�عة الثامنة ، 
لبنـان ، الط�عـة  –، د. عبد الهادي الفضلي ، مر�ز الغدیر ، بیـروت  تار�خ وتعر�ف القراءات القرآن�ة •

 م.٢٠٠٩ -ه١٤٣٠الثان�ة ، 
، د. دمحم ســــالم مح�ســــن ، مكت�ــــة الكل�ــــات األزهر�ــــة ،القــــاهرة ،  القــــراءات وأثرهــــا فــــي علــــوم العر��ــــة •

 م ، د .ط.١٩٨٤ -ه١٤٠٤
لبنـان ،  –ه) ، منشـورات الفجـر ، بیـروت ٣٢٩الش�خ ثقة االسـالم دمحم بـن �عقـوب الكلینـي (تالكافي : •

 .٢٠٠٧ -ه١٤٢٨الط�عة األولى ، 
دمحم بن شـر�ح بـن احمـد بـن شـر�ح الرعینـيِّ أبـي عبـد هللا األشـبیلي المقـري الكافي في القراءات الس�ع ،  •

 لصحا�ة للتراث �طنطا ، د.ط ، د.ت.الش�خ جمال الدین دمحم شرف ، دار ا : ، تحقیقه)٤٧٦(ت
، ابــن الحاجــب جمــال الــدین عثمــان بــن الكاف�ــة فــي علــم النحــو والشــاف�ة فــي علمــي التصــر�ف والخــط •

ه) ، تحقیــق: د. عبــد العظــ�م الشــاعر ، مكت�ــة ٦٤٦عمــر بــن أبــي �كــر المصــري األســنوي المــالكي (ت
 اآلداب ، د .ط ، د.ت.

األمیر�ــة،بوالق ،   الكبــرى  المط�عــة)،هـــ١٨٠ت( قنبــر بــن عثمـان بــن عمــرو �شــر أبــو: ســیبو�ه كتــاب •
 ه.١٣١٦دار صادر ، الط�عة األولى ، 

هــ)، تحقیـق ـ: عبـد السـالم دمحم هـارون، ١٨٠: أبو �شر عمرو بن عثمان بن قنبـر (تكتاب سیبو�ه •
 م .١٩٨٨هـ_ ١٤٠٨مكت�ة الخانجي _ القاهرة،الط�عة الثالثة  ، 

،أبو ھالل الحسن بن عبد هللا بن سھل  العس�كري ، تحقی�ق : عل�ى  ركتاب الصناعتین الكتابة والشع •
 -ھ�ـ ۱۳۷۱دمحم البجاوي ، ودمحم أبو الفض�ل إب�راھیم ، دار إحی�اء الكت�ب العربی�ة ، الطبع�ة األول�ى ، 

 م .۱۹٥۲
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القاسـم محمـود  ، جـار هللا أبـو الكشاف عن حقائق غوامض التنز�ل وعیون األقاو�ل  في وجوه التأو�ل •
ه)، تحقیـــق وتعلیـــق ودراســـة : عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود ، وعلـــي دمحم ٥٣٨بـــن عمـــر الزمخشـــري (ت

معّوض ، شارك في تحق�قه :  د. فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي ، مكت�ـة العب�كـان ، الط�عـة األولـى 
 م.١٩٩٨ -ه١٤١٨، 
هیر �حـاجي خل�فـة و�كاتـب ، مصـطفى بـن عبـد هللا الشـكشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون  •

لبنـان ، -جلبي، تحقیق : دمحم شرف الدین، رفعت بیلكه الكل�سي، دار إح�اء التراث العر�ـي، بیـروت
 د. ط ، د. ت.

: أبـــو دمحم مكـــي بـــن أبـــي طالـــب الق�ســـي الكشـــف عـــن وجـــوه القـــراءات الســـ�ع وعللهـــا وحججهـــا •
الة_ بیروت، الط�عـة الثالثـة ، هـ)، تحـقیق : د . محیي الدین رمضان، مؤسسة الرس٤٣٧_٣٥٥(ت

 م .١٩٨٤هـ_١٤٠٤
: الكفــوي ، أبوال�قــاء بــن موســى الحســیني ( ت  معجــم فــي المصــطلحات والفــروق اللغو�ــةالكل�ــات  •

، عـدنان درو�ـش : د . رسـه اع فهضـوو على نسخة خط�ة وأعّده للط�ـع ) قابله  م١٦٨٣ -هـ١٠٤٩
 .  م١٩٩٨-ه١٤١٩، مؤسسة الرسالة ،  الط�عة الثان�ة دمحم المصري ، 

، أحمـد بـن إسـماعیل بـن عثمـان بـن دمحم الكـوراني الشـافعي  الكوثر الجاري إلى ر�اض أحادیث ال�خـاري  •
ـــاء التـــراث العر�ـــي ، بیـــروت ٨٩٣الحنفـــي (ت ـــة ، دار اح� لبنـــان ،  –ه) ، تحقیـــق : أحمـــد عـــزو عنا�

 م.٢٠٠٨ -ه١٤٢٩الط�عة األولى ، 
هـــ)، تحـــقیق : ٦١٦ال�قــاء عبــد هللا بــن الحســین الُعْكَبــري (ت: أبــو الل�ــاب فــي علــل البنــاء واإلعــراب •

 م .١٩٩٥هـ_١٤١٦غازي مختار طل�مات، دار الفكر المعاصر بیروت_ لبنان ، الط�عة األولى ، 
: عبـد  أبو الفضل جمال الدین دمحم بن مكرم ابـن منظـور األفر�قـي المصـري ،تحقیـقلسان العرب ،  •

 م.١٩٨٤دمحم حسب هللا ، وسید رمضان أحمد ، دار المعارف ، هللا الكبیر ، وهاشم الشاذلي ، �
ه) ، دراسة وتحقیق :إبراه�م بـن سـالم ٧٢٠ -٦٤٥، دمحم بن الحسن الصائغ ( اللمحة في شرح الملحة •

 م.٢٠٠٤-ه١٤٢٤الصاعدي ، الط�عة األولى  ، 
، دار  هــــ)، تحــــقیق : ســـم�ح ابـــو مغلـــي٣٩٢: أبـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي (تاللمـــع فـــي العر��ـــة •

 م ،د .ط.١٩٨٨عمان ،  -مجدالوي للنشر
ھ�ـ)، ۳۸۱-۲۹٥، أبو بكر أحمد بن الحس�ین ب�ن مھ�ران ( المبسوط في القراءات العشر،األصبھانيّ  •

 ، د. ت. تحقیق سبیع حمزة حاكمي، مطبوعات مجمع اللغة العربیّة بدمشق، د.ط
هــ ) ، تحقیـق : عبـد السـالم هـارون ، دار ٢١١الع�ـاس أحمـد بـن �حیـى (  ثعلـب أبـو ،  مجالس ثعلب •

 .، د .طم ١٩٦٠، مصر المعارف ، 
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ـله وضـ�ط غرائ�ـه ٥١٨، أحمد بن دمحم الن�سابوري المعروف �المیداني (تمجمع األمثال • هــ)، حققـه وفصَّ
 م ، د .ط.١٩٥٥ -ه١٣٧٤مط�عة السنة المحمد�ة ،  وعلَّق حواش�ه: دمحم محیي الدین عبد الحمید،

، اعتنـى بتصـح�حه وترتی�ـه :  مجموعة اشعار العرب وهو مشتمل على دیوان دیوان رؤ�ة بن العجـاج •
 ول�م بن الورد البروسي ، دار ابن قتی�ة ،الكو�ت ، د .ط ،د.ت.

، أبـــو الحســـن علـــي بـــن اســـماعیل بـــن ســـیده المرســـي المعـــروف �ـــابن ســـیده  المحكـــم والمحـــ�ط األعظـــم •
لبنان ، الط�عة األولى  –: د . عبد الحمید هنداوي ، دار الكتب العلم�ة ، بیروت  ه)، تحقیق٤٥٨(ت
 م . ٢٠٠٠ -ه١٤٢١، 
مكت�ـة  اب�ن خالوی�ھ ، ، أب�و عب�د هللا الحس�ین ب�ن أحم�دمختصر في شواذ القراءات من �تـاب البـد�ع •

 المتنبي ، القاهرة ، د .ط ، د .ت.
ه) ٤٥٨، أبو الحسن علي بن اسماعیل النحوي اللغـوي االندلسـي المعـروف �ـابن سـیده (تالمخصص  •

 لبنان ، د .ط ، د . ت. –، دار الكتب العلم�ة ، بیروت 
 : شوقي ض�ف، دار المعارف ، الط�عة السا�عة ، د. ت .المدارس النحو�ة •
، دراســـة وتحقیـــق : د . دمحم ضـــ�اء  )ه٤٥٨ت( البیهقـــي �كـــر أبـــو،  الكبـــرى  الســـنن الـــى المـــدخل •

 الرحمن األعظمي ، دار الخلفاء للكتاب العر�ي ، الكو�ت ، د. ط ،د .ت.
ــة ومنهجهــا فــي دراســة اللغــة والنحــو • : مهــدي المخزومــي، مط�عــة مصــطفى ال�ــابي مدرســة الكوف

 م .١٩٥٨-هـ١٣٧٧الحلبي وأوالده_ مصر، الط�عة الثان�ة ، 
 الفارسي، تحقیق: صالح الدین عبد هللا السنكاوي، مطبعة الع�اني، بغ�داد أبو علي المسائل البغدادیات، •

 ،د.ط،  د .ت.
ه) ، حققـه وجمـع إل�ـه : د . عبـد الفتـاح ٦١٦ -٥٣٨، أبـو ال�قـاء العكبـري ( مسائل خالف�ة في النحو •

 م .٢٠٠٧-ه١٤٢٨سل�م ، مكت�ة اآلداب ، القاهرة ، الط�عة الثالثة ، 
أبــو عبــد هللا دمحم بــن عبــد هللا الحــاكم الن�ســابوري ، مــع تضــمینات اإلمــام ،  المســتدرك علــى الصــح�حین •

الـــذهبي فـــي التلخـــ�ص والمیـــزان والعراقـــي فـــي أمال�ـــه والمنـــاوي فـــي فـــ�ض الغـــدیر وغیـــرهم مـــن العلمـــاء 
لبنـان ، الط�عـة  –األجالء ، دراسة وتحقیق : مصطفى عبد القادر عطـا ،دار الكتـب العلم�ـة ، بیـروت 

 م.٢٠٠٢ -ه١٤٢٢الثان�ة ، 
ه) ، حققه وخّرج أحادیثه وعّلق عل�ـه : ٢٤١-١٦٤( ، أبو عبد هللا أحمد بن حنبلمسند أحمد بن حنبل •

 م.١٩٩٥ -ه١٤١٦شعیب األرنؤوط ، وعادل مرشد ، مؤسسة الرسالة ، الط�عة األولى ، 
ه) ، حقــق نصوصــه وخــّرج أحادیثــه : ٢١٩، أبــو �كــر عبــد هللا بــن الز�یــر القرشــي (ت مســند الحمیــدي •

 م .١٩٩٦حسن سل�م أسد الداراني ، دار السقا ، دمشق ، الط�عة األولى ، 
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هــ) ،حققـه وخـّرج أحادیثـه :  ٧٥٤،أبو عبد هللا عمر بـن سـالمة بـن جعفـر القضـاعي (ت مسند الشهاب •
 م .١٩٨٥ة الرسالة ، الط�عة األولى ،حمدي عبد المجید السلفي ، مؤسس

اإلمـارات –، عبد هللا دمحم الح�شي ، المجمع الثقافي ، أبـو ظبـي  مصادر الفكر االسالمي في ال�من •
 م ، د.ط.٢٠٠٤العر��ة المتحدة ، 

: عـوض حمـد القـوزي، الناشـر: المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري  •
ات_ جامعــة الر�ــاض، ط�ــع فــي شــر�ة الط�اعــة العر��ــة الســعود�ة_ الر�ــاض ، عمــادة شــؤون المكت�ــ

 م .١٩٨١هـ_١٤٠١الط�عة األولى ، 
ه) ، تحقیق ودراسة : د . عید مصطفى ٣٧٠، أبو منصور األزهري دمحم بن أحمد (ت معاني القراءات •

 م .١٩٩١-ه١٤١٢درو�ش ، والد�تور عوض بن حمد القوزي ، الط�عة األولى ، 
ه) ، تحقیـــق : د. هـــدى ٢١٥: أبـــو الحســـن ســـعید بـــن مســـعدة األخفـــش األوســـط(تمعـــاني القـــرآن  •

 م.١٩٩٠ -ه١٤١١محمود قراعة ، مكت�ة الخانجي ، القاهرة ، الط�عة األولى ، 
هـــــ)، عــــالم الكتــــب، الط�عــــة الثالثــــة ، ٢٠٧: أبــــو ز�ر�ــــا �حیــــى بــــن ز�ــــاد الفــــّراء (تمعــــاني القــــرآن •

 م .١٩٨٣هـ_١٤٠٣
االردن ، الط�عــــة األولــــى ، –دار الفكــــر ، عمــــان : د. فاضــــل صــــالح الســــامرائي ، ومعــــاني النحــــ •

 م .٢٠٠٠-ه١٤٢٠
ه) ، تحقیق : أبو عبد الرحمن عـادل بـن سـعد ، مكت�ـة الرشـد، الر�ـاض ٣٨١، ابن المقرئ (ت المعجم •

 م .١٩٩٨ -ه١٤١٩،الط�عة األولى ، 
ھـ) ، تحقیق :         د. احس�ان ٦۲٦(ت:، أبو عبد هللا شھاب الدین یاقوت الحموي  معجم األدباء •

 م . ۱۹۹۳لبنان ، الطبعة األولى ،  –عباس ، دار الغرب اإلسالمي ، بیروت 
) ،تحقی�ق : ط�ارق ب�ن ه٣٦٠ -ه٢٦٠أب�و القاس�م س�لیمان ب�ن أحم�د الطبران�ي (معجم األوس�ط ،  •

عوض هللا بن دمحم ، وعبد المحسن بن ابراھیم الحسیني ، دار الحرمین للطباعة ، الق�اھرة ، د.ط ، 
 م .۱۹۹٥ – ه١٤١٥

ه) ، تحقیـق : دمحم صـدیق المنشـاوي ٨١٦، علي بن دمحم السید الشر�ف الجرجاني (ت معجم التعر�فات •
 م، د .ط . ٢٠٠٤، دار الفضیلة ، 

ســعد الــدین للط�اعــة والنشــر والتوز�ــع ،  ، دار تــأل�ف الــد�تور عبــد اللط�ــف الخطیــبمعجــم القــراءات ،  •
 م.٢٠٠٢-ه ١٤٢٢الط�عة األولى ،

لبنــان،  –، د. عز�ــزة فــّوال �ــابتي ، دار الكتــب العلم�ــة ، بیــروت  المعجــم المفصــل فــي النحــو العر�ــي •
 م.١٩٩٢ -ه١٤١٣الط�عة األولى ، 

•  
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ه) تحقیـق وضـ�ط : عبـد السـالم ٣٩٥، أبو الحسن أحمد بن فـارس بـن ز�ر�ـا (ت اللغةمعجم مقای�س  •
 م ، د .ط .١٩٧٩ -ه١٣٩٩دمحم هارون ، دار الفكر ، 

مؤسسـة الرسـالة ، الط�عـة األولـى ، ، عم�ر رض�ا كحال�ة، معجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتـب العر��ـة •
 م .١٩٩٣-ه١٤١٤

: أبو دمحم عبد هللا جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبد هللا بن  مغني اللبیب عن �تب األعار�ب •
هـــ)، تحـــقیق : دمحم محیــي الــدین عبــد الحمیــد، المكت�ــة العصــر�ة ٧٦١هشــام األنصــاري المصــري (ت

 م  ، د .ط.١٩٩١هـ_١٤١١صیدا_ بیروت، 
�بـرى : أحمـد بـن مصـطفى الشـهیر �طـاش مفتاح السعادة ومص�اح الس�ادة في موضوعات العلـوم •

 م .١٩٨٥-هـ١٤٠٥لبنان، الط�عة االولى ، -زاده، دار الكتب العلم�ة، بیروت
ه) ، تحقیــق: صــفوان عــدنان داوودي ، ٤٢٥العالمــة الراغــب األصــفهاني (ت، ات إلفــاظ القــرآنمفــرد •

 د.ط ، د.ت.
دراسة وتحقیــق : فخــر هــ)،٥٣٨: أبــو القاسـم محمــود بــن عمـر الزمخشــري (تالمفّصـل فــي علــم العر��ــة •

 م.٢٠٠٤ -ه١٤٢٥لح قدارة ، دار عّمار ، الط�عة األولى ، صا
ھـ) ، تحقیق وشرح : احمد دمحم شاكر ، وعب�د الس�الم  دمحم ۱٦۸، المفضل الضبي (ت: لمفضـل�اتا •

 د .ط ، د .ت. ھارون ، دار المعارف ، مصر ،
ن السـخاوي دمحم عبد الـرحم المقاصد الحسنة في ب�ان �ثیر من األحادیث المشتهرة على األلسنة ، •

ه) ، دراسة وتحقیق : دمحم عثمان الخشت ، دار الكتاب العر�ي ، بیروت ، الط�عة األولى ٩٠٢(ت
 م .١٩٨٥-ه١٤٠٥، 

هــ)، تحــقیق : �ـاظم �حـر المرجـان، دار ٤٧١عبـد القـاهر الجرجـاني (ت المقتصد في شرح اإل�ضـاح : •
 ، د. ط . ١٩٨٢الرشید للنشر، 

هــ)، تحــ: دمحم عبـد الخـالق عضـ�مة، جمهور�ـة ٢٨٥یز�ـد المبـرد (ت: أبو الع�اس دمحم بن  المقتضب •
مصر العر��ة، وزارة األوقاف، المجلس األعلـى للشـؤون اإلسـالم�ة، لجنـة إح�ـاء التـراث اإلسـالمي_ 

 م .١٩٩٤هـ_١٤١٥القاهرة،الط�عة الثالثة ،  
ط�عـة العصـر�ة ، د ، عبـد هللا العالیلـي ، الم مقدمة لدرس لغة العرب و��ف نضع المعجـم الجدیـد •

 .ط ، د .ت.
، أبو حفص عمر بن قاسم بـن دمحم المصـري األنصـاري المكرر ف�ما تواتر من  القراءات الس�ع وتحرر •

المعروف �النشار ، تحقیق : أحمد محمود عبد السم�ع الشافعي الحف�ان ، دار الكتب العلم�ة ، بیروت 
 م .٢٠٠١-ه١٤٢٢لبنان ، الط�عة األولى ، –
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عبـد العظـ�م الزرقـاني ، حققـه واعتنـى �ـه : فـّواز أحمـد زمرلـي ،  رفان في علوم  القرآن ،مناهل الع •
 م .١٩٩٥ -ه١٤١٥دار الكتاب العر�ي ، الط�عة األولى ، 

ھ�ـ)،تحقیق : إب�راھیم ۳۹۲، أب�و الف�تح عثم�ان (ابن جنيّ  المنصف (شرح �تاب التصر�ف للمازنّي)، •
 م.۱۹٥٤ -ھـ ۱۳۷۳، الطبعة األولى مصطفى وعبد هللا أمین، إدارة إحیاء التراث القدیم ، 

 م .١٩٧٠: علي جواد الطاهر، مط�عة العاني_ �غداد، منهج ال�حث األدبي •
 م.١٩٩٧دمحم سل�مان �اقوت ، د.ط ،  ، د . منهج ال�حث اللغوي  •
: دمحم علي التهانوي، تقد�م و�شراف ومراجعة: رفیق العجـم، ف اصطالحات الفنون والعلومموسوعة �شا •

تحـــقیق : علــي دحــروج، نقــل الــنّص الفارســي إلــى العر��ــة: عبــد هللا الخالــدي، الترجمــة االجنب�ــة: جــورج 
 م .١٩٩٦ز�ناتي ، مكت�ة لبنان، الط�عة األولى  ، 

ج أحادیثـه وعّلـق عل�ـه : دمحم فـؤاد عبـد ال�ـاقي ، دار إح�ـاء مالك بن أنس ، صححه ورقمه وخرّ  الموطأ، •
 م .١٩٨٥-ه١٤٠٦لبنان ،  -التراث العر�ي ، بیروت

: خد�جـــة الحـــدیثي، دار الرشـــید للنشـــر، د. ط ، موقـــف النحـــاة مـــن االحتجـــاج �الحـــدیث الشـــر�ف •
 م .١٩٨١

 مصر ، الط�عة الثالثة ، د .ت . : عباس حسن ، ، القاھرة ، دار المعارف ، النحو الوافي •
ــرآن • ــون والق االردن ، الط�عــة األولــى، –، د . خلیــل بن�ــان حســون ، مكت�ــة الرســالة ،عمــان  النحو�

 م . ٢٠٠٢-ه١٤٢٣
: دمحم الطنطــــاوي، دار المعارف،مصــــر ، الط�عــــة الثان�ــــة  ، نشــــأة النحــــو وتــــار�خ أشــــهر النحــــاة •

 م.١٩٧٣-ه١٣٩٣
هـــ)، ٨٣٣الخیــر دمحم بــن دمحم الدمشــقي الشــهیر �ــابن الجــزري (ت: أبــو النشــر فــي القــراءات العشــر •

 تصح�ح ومراجعة: علي دمحم الص�اغ ، دار الكتب العلم�ة بیروت_ لبنان، د .ط ، د. ت .
: اســماعیل �اشــا ال�غــدادي، دار إح�ــاء التــراث هد�ــة العــارفین أســماء المــؤلفین وآثــار المصــنفین •

 ، د. ط.١٩٥١لبنان، -العر�ي، بیروت
تحقیـق وشـرح : د .عبـد ه)،٩١١، جـالل الـدین السـیُّوطي(تالهوامع في شـرح جمـع الجوامـع همع •

 م ، د. ط.١٩٩٢ -ه١٤١٣العال سالم مكرم ، وعبد السالم دمحم هارون ، 
، أبو الع�اس شمس الدین أحمد بن دمحم بن أبي �كـر بـن خلكـان وف�ات األع�ان وأن�اُء أبناء الزمان •

 إحسان ع�اس، دار صادر _ بیروت، د .ط ،د .ت .هـ)،حققه : د . ٦٨١-٦٠٨(
 

 :الجامعیة  ثانیاً/ الرسائل واألطاریح
 

- ۱٦٦ - 



ــاره النحــوي  الحاجــب ابــن • ــه آث  كل�ــة ماجســتیر رســالة، الجنــابي عــون  عبــد طــارق : ومذه�
 . م١٩٧٢، �غداد جامعة-اآلداب

�اف�ة ابن الحاجب لرضـي الـدین  أغراض المتكلم ودورها في التحلیل النحوي في شرح •
 -�ل�ـــة اآلداب والعلـــوم االنســـان�ة ماجســـتیر ، رســـالة ، عائشـــة بـــرارات ،  را�اذيســـتَ األ

 .م٢٠٠٩جامعة قاصدي مر�اح ورفلة ، 
: شروح �اف�ة ابن الحاجب حتـى نها�ـة القـرن الثـامن الهجـري دراسـة منهج�ـة نحو�ـة •

م ١٩٩٠-هـ١٤١٠جامعة �غداد، -اآلدابخطاب عمر �كر دمحم، أطروحة د�توراه، �ل�ة 
. 
المصطلحات واألصـول النحو�ـة فـي �تـاب ا�ضـاح الوقـف واإلبتـداء فـي القـرآن الكـر�م  •

عبـد الوهـاب دمحم الغامـدي ،  ألبي �كر األن�اري وعالقتهما �مدرسـتي الكوفـة وال�صـرة ،
  جامعة ام القرى .–كل�ة اللغة العر��ة ماجستیر ،رسالة 

 : ثالثاً : المجالت
جامعة واسط ، المجلد –، �ل�ة اآلداب  مجلة الرك للفلسفة واللسان�ات والعلوم اإلجتماع�ة •

 .م٢٠١٣ السنة الخامسة ، الحادي عشر ، الرا�ع ، العدد
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- ۱٦۷ - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ۱٦۸ - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ۱٦۹ - 



 

 اتفاق الشارحین
 المضاف ترخیم -۱
 اإلشارة اسم من النداء حرف حذف -۲
 النكرة ندبة  في القول -۳
 تكسیر جمع أو جنس اسم الكلم -٤
   الحال اشتقاق -٥
ً ( إعراب -٦ هُ  �( قولھم في) فارسا ً  درُّ  ):فارسا
   الكالم اختیار في ودونھ بالتأكید المتصل الرفع ضمیر على العطف -۷
 لھ المفعول تعریف -۸
 بالمصدر النعت -۹

 عاملھ على الفاعل تقدیم -۱۰
 بھ المفعول وجود مع الفاعل مقام والمجرور الجار إقامة -۱۱
 واحد لشيء مختلفة أحوال مجيء -۱۲
 مبني أو معرب المعرفة المفرد المنادى -۱۳
ً )  أن(  بعد)  كان(  حذف -۱٤  ) ما(  منھا معوضا
 )إنْ ( بعد) لیس(بـ المشبھة) ما( عمل إلغاء -۱٥
 المتكلم یاء إلى المضاف -۱٦

 



 

 الشارحیناختالف 
 )حاشا( في القول -۱
 )لیس(بـ المشبھة) ما( إعمال -۲
 )اللھم( أصل -۳
ً  توكیداً  النكرة توكید -٤  معنویا
 )ال(بـ المحلى المنسوق المفرد المنادى تابع حركة -٥
 والجمع التثنیة عالمات -٦
 منھ المستثنى على المستثنى تقدیم -۷
 المنادى في العامل -۸
 المحذوف إلیھ المضاف تعیین -۹

 المنادى على االستغاثة الم دخول -۱۰
 الستة األسماء إعراب -۱۱

 

 



 المصطلحات البصریة التي اشترك بھا الشارحان 

 ضمیر الشأن -۱
 اسم الفاعل  -۲
 الحال  -۳

 

 انفرد بذكرھا ابن فالح الیمني  التي البصریة المصطلحات

 الشركة (عطف النسق )  -۱
 ال النافیة للجنس  – ۲      

 

 
 الرضيّ  بذكرھا انفرد التي البصریة المصطلحات

 المعاني حروف -۱
 األقصى الجمع -۲
 )الّضمة( الرفعة -۳
 الجمعیة واو -٤
 المستجن  -٥

 

 الشارحان بھا اشترك التي الكوفیة  المصطلحات
 

 عطف النسق  -۱
 العماد -۲
 النعت -۳

 

 
 الیمني فالح ابن بذكرھا انفرد التي الكوفیة  المصطلحات

 المحل -۱
 الترجمة -۲
 التفسیر  -۳

 

 
 

 الرضّي  بذكرھا انفرد التي  الكوفیة المصطلحات
 نون العماد  -۱
 إن العازلة -۲
 ال التبرئة  -۳



 القسم الم -٤
 الفعل الذي لم یُسمَّ فاعلھ  -٥
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